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Кiмнен: «Данальщ» К,оFамдьщ к;оры 

Укiметтiк емес fЙымдарFа берiлетiн гранттар конкурсына l(атысуFа отiнiш 

Осы етiнiштi бере отырьш «Данальщ» J{овамдъщ КtОРЫ (ары карай еnюш берушi) 
"Тарихи-мdдени м:v:раны корFау багытындагы №37.Тарихи-м.}дени Mfpa объектiлерiн саl(тау 
жонiндегi «Birgemiz: Asyl мura» жалПЫfЛТТЫI( жобасын iске асыру" грант такырыбы 
бойынша укiметгiк емес �ымдарFа берiлетiн грантгар конкурсына (арьщарай - конкурс) 

1<атысуrа тiлек бiлдiредi жdне конкурс шартгарына сай dлеуметтiк жоба жdне (немесе) 
dлеумепiк баFдарламаны жузеге асыруrа келiсiм бередi. 

8тiнiш берушi осы аркылы 8тiнiмнiц iшiндегi барльщ акпаратгьщ шынайы екендiгiн, 
шынайы фактiлерге сdйкес келеnющгш растайды жdне кепiлдiк бередi, жdне езшщ 
�ырепiлiгi, бiлiктiлiгi, сапалык, жdне баск.а сипатгамалары туралы жашан а:к:парат беру,
авторлык, жdне сабак;тас к.µ<:ьщтарды, сондай-ак; К,азак;стан Республи:касьmьщ к;олданыстаrы
зацнамасында кезделген баск;а да шектеу лердi са:к:тау ушiн жауапкершiлiк туралы хабардар
екендiгiн бiлдiредi. 8тiнiш берушi жалrан акпарат беру ушiн толык жауапкершiлiктi ез мойнына
алады.

Атк,арушы диреткоры 

«Даналык.>> К.К: 

ТолтырFан кунi «04» акпан 2022 жыл 

Байланыс тел: +7 776 995 0299 

Тимошенко О.Н. 





7-қосымша 

 Нысан  

 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

ұйымның жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Бірлестіктің қызмет нысаны ҮЕҰ потенциалын жоғарлату арқылы оларға 

консультациялық, әдістемелік, ақпараттық, білім беру, зерттеу және өзге көмектерді көрсету, 

азаматтық қоғамның дамуын қолдау, сонымен бірге еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз ету 

және азаматтық ықыластың даму принциптерін ілгері бастыру үшін жұртпен және ҮЕҰ, 

мемлекеттік органдар арасындағы өзара қарым-қатынасты орнату болып табылады. 

Бірлестік қызметінің мақсаттары: 

- өңірлердегі ҮЕҰ әлеуетін арттыру және тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

- ауылдық аймақтардағы азаматтық қоғам мен үкіметтік емес секторларды дамытуға ат 

салысу; 

- ауыл жастарының бос уақыттарын ұйымдастыру; 

- әлеуметтік–экономикалық, маркетингтік, әлеуметтік, демографиялық және ғылыми зерттеулер 

жүргізу, пайдаланушылардың әртүрлі категорияларының қажеттіліктерін талдау (азаматтар, 

бизнес, мемлекеттік органдар); 

- мониторинг және талдау жүргізу жолымен кәсіби сарапшы қоғамдастығының қалыптасуына 

жәрдемдесу және т.б. 

 

      2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

      Соңғы 3 (үш) жылда жүзеге асырылған немесе жүзеге асырылып жатқан осыған ұқсас 

әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның жекелеген 

қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен 

қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды). 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

2019-2020 ж. Qazaq bio coin 

жобасы 

ШҚО, Семей қаласы, 

әлеуметтік волонтерлік 

бастама 

0 теңге Семей қаласының 

кәсіпкерлерімен 

біріге отыра, екі 

жыл қатарынан 

qazaq bio coin 

жобасы жүзеге 

асып келеді. Жоба 

барысында 

ауқымды 

экологиялық 

акциялар, 

шаралар, 

байқаулар 



ұйымдастырылды, 

жүздеген 

волонтерлер 

қамтылды. 

      3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге 

асыруға арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 

      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

дайындығы баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 

1) Жобаны асыруға қажетті базаның (офис, оргтехника, телефон) қамтылғандығы жоғары 

дейгейде, аталған жобаны іске асыруға толықтай дайын:  

Офис – 1 (20 м2), автокөлік, ноутбук – 2 дана, лазерлі принтер (3 в1) – 1 дана 

Оқу әдістемелік және ақпараттық базасы: 

- Бірлестіктің оқу әдістемелік-құралдары (2 ғылыми-танымдық жинақ, семинар-

тренингтерге арналған таратпа қағаздар) мен ақпараттық қоры бар; 

- Ақпараттық аудио, видео материалдары мен слайдтар базасы бар. 

 

      4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер). 

Жобалық топ 

мүшесінің 

(болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік 

жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

міндетіне сәйкес жұмыс 

тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды жүзеге 

асырудағы рөлін көрсете 

отырып 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(жылдардың 

санын көрсету) 

Әлеуметтік жобадағы 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламадағы 

міндеттері, 

жауапкершілігі 

Токишкадиров 

Ботабек 

Бейбитбекович 

Жоба 

жетекшісі, 

сарапшы  

Жоғарыда аталған 

жобалардың 99% 

атсалысқан, сонымен қатар, 

облыстық ақпараттық-

түсіндіру тобы мүшесі, 

Гуманитарлық ғылымдар 

магистрі, халықаралық және 

республикалық жобалардың 

координаторы.  

15 жыл Жоба 

жауапкершілігін алу, 

қадағалау, жүзеге 

асыру 

Григорьева 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

Жоба 

есепшісі 

ҮЕҰ саласында қызмет 

атқарып келеді, Салауат, 

АМИДО, За будущее 

Казахстана және басқада 

ұйымдарда қызмет етіп 

келеді 

17 жыл Жоба есепшісі, кіріс-

шығысты қадағалау, 

жүру барысын реттеп 

отыру 

Аубакирова 

Карлыгаш 

Адильхановна 

Жоба 

менеджері 

Филология ғылымдарының 

PhD докторы, тарих, әдебиет 

салаларында ғылыми және 

әлеуметтік жобаларды 

жүзеге асырып келеді 

10 жыл Жоба барысындағы 

іс-шараларды 

ұйымдастыру 

Нұржанова 

Айгерім 

Жоба 

менеджері 

КЕАҚ «АБҚО» «Тарих 

ақтаңдақтары» гранттық 

4 жыл Жоба барысындағы 

іс-шараларды 



Нұржанқызы жобасында менеджер 

қызметін атқарған, тарихшы 

маман 

ұйымдастыру, 

келіссөз жүргізу 

Қайрат 

Динара 

Қайратқызы 

SMM 

менеджер 

КЕАҚ «АБҚО» гранттық 

жобасында шақырылған 

маман ретінде қызмет 

атқарған, тарихшы маман, 

тарихи, мәдени ақпаратты 

әлеуметтік желілерде 

ілгерілетуші 

4 жыл Жоба барысындағы 

іс-шараларды 

ұйымдастыру, ісқағаз 

жүргізу 

Азатов Азамат 

Азатұлы 

Тренер-

сарапшы 

(шақырылған 

маман) 

БҰҰДБ, Проект развития 

молодежного корпуса «Zhas 

project», «USAID», АҚШ 

елшілігінің гранттары, 

«АБҚО» КЕАҚ және басқа 

да мекемелердің жобалары 

мен әлеуметтік 

тапсырыстарында тренер, 

кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

17 жыл Халықаралық 

деңгейдегі тренер, 

аналитик. 

Байгазинов 

Жанат 

Абылканович 

Эксперт-

сарапшы, 

социолог, 

доктор PhD 

(шақырылған 

маман) 

БҰҰДБ, Проект развития 

молодежного корпуса «Zhas 

project», «USAID», АҚШ 

елшілігінің гранттары, 

«АБҚО» КЕАҚ және басқа 

да мекемелердің жобалары 

мен әлеуметтік 

тапсырыстарында тренер, 

кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

17 жыл Социолог, аналитик. 

Халықаралық 

деңгейдегі тренер  

 

 

      5. Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі (жергілікті атқарушы 

органдардың Жоспарында көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда толтырылады). 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған 

өңірдегі жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

 

 

 

 

 



8-қосымша  

Нысан 

 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

 

      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат. 

Әлеуметтік жобаның және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мақсаты 

Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет 

ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру 

және сақтау жөніндегі жобаларға волонтерлерді тарту. 

Әлеуметтік жобаның және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның міндеттері 

1. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет 

ескерткіштерін және мемориалдық кешендерді қалпына 

келтіру және сақтау саласында волонтерлерді іріктеу, даярлау - 

жыл сайын. 

2. Кеңес беру, кездесулер өткізу, волонтерлер үшін іс - шаралар 

ұйымдастыру-жыл сайын. 

3. Тарихи-мәдени мұра саласында жұмыс істейтін түрлі 

ұйымдармен өзара іс – қимылды қамтамасыз ету-жыл сайын. 

4. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, мәдениет 

ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және 

сақтау жөніндегі іс-шараларға волонтерлерді тартуға бағытталған 

конкурстық негізде кемінде 30 шағын грант (әрқайсысы 300 мың 

теңгеден кем емес) беру-жыл сайын. 

5. Жобаны іске асыруды ақпараттық сүйемелдеуді ұйымдастыру 

және БАҚ-та, әлеуметтік желілерде, волонтерлердің 

qazvolunteer.kz бірыңғай онлайн-платформасында, әлеуметтік 

желілерде жариялау, ҚР АҚДМ Азаматтық қоғам істері 

комитетінің Instagram, Facebook, оның ішінде шағын гранттарды 

іске асыру шеңберінде табысты кейстер туралы кемінде 8 

бейнеролик дайындау - жыл сайын. 

6. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер 

жинағын дайындау (кемінде 10 кейс) - жыл сайын. 

7. Жобаны іске асыру, іске асырылған шағын гранттардың 

тиімділігі туралы талдамалық баяндама дайындау – 2024 жыл. 

Ұсынылатын іс-шаралар Жоба барысын жүйелі түрде ұйымдастыру үшін көрсетілген 

мақсатқа сәйкес, әлеуметтік бағдарламаға ұсынылатын шаралар 

кешенін жыл сайын үш бағыттың біреуіне басым зейін қойып, 

жүзеге асыруды дұрыс деп санаймыз:  

• 1-жыл: Мемориалдық кешендер; 

• 2-жыл: Тарих ескерткіштері; 

• 3-жыл: Мәдениет ескерткіштері.  

 

1-жыл: Мемориалдық кешендер 

 

1. Жоба аясында жоспарланған шараларды жүзеге асыру 

барысын эффективті және оперативті ұйымдастыру үшін 

әр өңірдегі мемориалды кешендерге жауапты мамандармен 

келісім орнату: 

a. Әр өңірден мемориалды кешендерге жауапты  



мекемелердің басшыларымен «Ескерткіштер – 

елге мұра, ұрпаққа аманат» форумын 

ұйымдастыру; 

b. Форум барысында мемориалды кешендердің қазіргі 

жағдайы мен оларды қалпына келтіру жайлы 

пікірталас алаңын ұйымдастыру; 

c. Мемориалды кешендердегі жұмыстарға  

волонтерлерді тарту бойынша талқылау жүргізу; 

d. Мемориалды кешендер жайлы ақпарат жинау, 

энциклопедиялық материал мен бейнеконтент 

түсіруге алдын ала жоспарлау жұмысын жүргізу; 

e. Мемориалды кешендер қарасты мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен және басқа да 

стэйкхолдерлермен меморандум жасау; 

2. Республикамыздағы мемориалдық кешендер жайлы 

ақпарат қамтылған «Асыл мұра. І том: мемориалды 

кешендер» энциклопедиясын әзірлеу: 

a. Әр өңірде бар мемориалдық кешендер жайлы 

ақпарат және бейнематериалдар (фотосуреттер) 

жинау; 

b. Жинақталған ақпараттан энциклопедия әзірлеу және 

тираждау; 

c. Әзірленген энциклопедияны әр өңірдегі орталық 

кітапханалардың жеке қорларына табыстау; 

3. Жоба барысын кеңінен насихаттау мақсатында, медиа 

платформалардың тиімділігін негізге алып, мемориалдық 

кешендер жайлы Деректі фильмдер әзірлеу: 

a. Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, 

Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық 

аймақтарына бөліп, түсірілім жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

b. Әзірленген Деректі фильмдерді әр өңірдегі кемінде 

20000 жазылушысы бар әлеуметтік желідегі 

парақшаларға жариялау; 

4. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, тарих, 

мәдениет ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және сақтау жөніндегі іс-шараларға 

волонтерлерді тартуға бағытталған конкурстық негізде 

шағын гранттар байқауын ұйымдастыру: 

a. Шағын гранттар байқауы жайлы халықты кеңінен 

ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу; 

b. Гранттық жобалардың 60% мемориалды 

кешендерге, қалған 40% мәдениет және тарих 

ескерткіштеріне бағытталуын қамтамасыз ету; 

c. Байқау негізінде 300 мың теңгеден 30 жобаны 

гранттық қаржыландыру; 

d. Шағын гранттар байқауы негізінде, оның ішінде 

кейіннен әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар 



тарапынан қаржыландырылатын кемінде 3 жобаны 

іске асыруды қамтамасыз ету; 

5. Шағын гранттар байқауына өтінім беруші волонтерлерге 

оқыту шараларын ұйымдастыру: 

a. Волонтерлік, оның ішінде тарихи-мәдени мұраны 

сақтау бойынша ерікті түрде қызмет атқару, жоба 

әзірлеу жөнінде семинар-тренингтер модулін жасау; 

b. Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, 

Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық 

аймақтарына бөліп онлайн форматта семинар-

тренингтер кешенін ұйымдастыру; 

6. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарту арқылы, 

мемориалды кешендердің маңайында сенбілік жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

a. Сенбіліктерде жас волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

b. Сенбіліктерде «күміс» волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

7. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарта отырып,  

мемориалды кешендерге негізгі ақпарат жазылған QR-

кодтарды орналастыру: 

a. Мемориалды кешендер жайлы ақпарат жинау; 

b. QR-кодтардың жүйесін үздіксіз ұстап тұру 

мақсатында, «asyl-mura.kz» сайтында дерекқорды 

орналастыру; 

8. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер 

туралы бейнероликтер дайындау: 

a. Кемінде 8 бейнеролик әзірлеу; 

b. Бейнероликтерді әлеуметтік желілерде жариялау; 

9. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде жүзеге асқан 

табысты кейстер жинағын дайындау: 

a. Шағын грант негізінде жүзеге асқан жобалар жайлы 

ақпарат жинау; 

b. Ақпаратты жинақ негізінде жүйелеу және 

электронды форматта әзірлеу; 

c. Әзірленген жинақты әдістемелік құрал ретінде 

өңірлік ішкі саясат бөлімдеріне, халықтың назарына 

ұсыну; 

10. Жоба барысын қорытындылау, тиімділігін анықтау, 

ұсынымдар мен сын-пікірлерді талқылау мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын тақырыптық өкілдерді және 

волонтерлерді жинап, онлайн форматта форум 

ұйымдастыру: 

a. Форум барысында табысты шағын гранттық 

жобалардың таныстырылымын жасау; 

b. Табысты кейстердің бейнероликтері мен қорытынды 

жинағын көпшілік назарына ұсыну; 

c. Жобаның алдағы екі жылда атқарылатын жұмыс 



бағыты мен жоспарын таныстыру; 

d. Статистикалық көрсеткіштерді қамти отырып 

жобаның алғашқы жылының қорытындысын 

көрсету. 

11. Ұзақ мерзімде үздік волонтерлерді анықтау байқауын 

ұйымдастыру: 

a. Ай сайын волонтерлердің мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту бағытында атқарған қызметіне 

сәйкес рейтинг жүргізу; 

b. Волонтерлерді белсенділігне сәйкес «ұпай жинау» 

жүйесімен ынталандыру; 

c. Жыл соңында волонтерлердің «мәдени-тарихи 

мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және сақтау» тақырыбында 

олимпиада ұйымдастыру; 

d. Жоба аясындағы үздік волонтерлерді бағалы 

сыйлықтармен марапаттау; 

 

2-жыл: Тарихи ескерткіштер 

 

12. Жоба аясында жоспарланған шараларды жүзеге асыру 

барысын эффективті және оперативті ұйымдастыру үшін 

әр өңірдегі тарихи ескерткіштер қарасты бейінді 

ұйымдармен келісім орнату: 

a. Әр өңірден тарихи ескерткіштерге жауапты  

мекемелердің басшыларымен «Ғасырлар 

қойнауындағы асыл мұралар» форумын 

ұйымдастыру; 

b. Форум барысында тарихи ескерткіштердің қазіргі 

жағдайы мен оларды қалпына келтіру жайлы 

пікірталас алаңын ұйымдастыру; 

c. Тарихи ескерткіштерді қорғауға қатысты  

жұмыстарға  волонтерлерді тарту механизмін құру 

жөнінде дискуссиялық алаң ұйымдастыру; 

d. Тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат жинау, 

энциклопедиялық материал мен бейнеконтент 

түсіруге алдын ала жоспарлау жұмысын жүргізу; 

e. Тарихи ескерткіштер қарасты мекемелермен, бейінді 

ұйымдармен және басқа да стэйкхолдерлермен 

меморандум жасау; 

13. Республикамыздағы тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат 

қамтылған «Асыл мұра. ІІ том: Тарихи ескерткіштер» 

энциклопедиясын әзірлеу: 

a. Әр өңірдегі тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат 

және бейнематериалдар (фотосуреттер) жинау; 

b. Жинақталған ақпараттан энциклопедия әзірлеу және 

тираждау; 



c. Әзірленген энциклопедияны әр өңірдегі орталық 

кітапханалардың жеке қорларына табыстау; 

14. Жоба барысын кеңінен насихаттау мақсатында, медиа 

платформалардың тиімділігін негізге алып, тарихи 

ескерткіштер жайлы Деректі фильмдер әзірлеу: 

a. Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, 

Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық 

аймақтарына бөліп, түсірілім жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

b. Әзірленген Деректі фильмдерді әр өңірдегі кемінде 

20000 жазылушысы бар әлеуметтік желідегі 

парақшаларға жариялау; 

15. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, 

тарих ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және сақтау жөніндегі іс-шараларға 

волонтерлерді тартуға бағытталған конкурстық негізде 

шағын гранттар байқауын ұйымдастыру: 

a. Шағын гранттар байқауы жайлы халықты кеңінен 

ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу; 

b. Гранттық жобалардың 60% тарихи ескерткіштерге, 

қалған 40% мемориалды кешендер мен мәдени 

ескерткіштерге бағытталуын қамтамасыз ету; 

c. Байқау негізінде 300 мың теңгеден 30 жобаны 

гранттық қаржыландыру; 

d. Шағын гранттар байқауы негізінде, оның ішінде  

әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан 

қаржыландырылатын кемінде 3 жобаны іске 

асыруды қамтамасыз ету; 

16. Шағын гранттар байқауына өтінім беруші волонтерлерге 

оқыту шараларын ұйымдастыру: 

a. Волонтерлік, оның ішінде тарихи-мәдени мұраны 

сақтау бойынша ерікті түрде қызмет атқару, жоба 

әзірлеу жөнінде семинар-тренингтер модулін жасау; 

b. Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, 

Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық 

аймақтарына бөліп онлайн форматта семинар-

тренингтер кешенін ұйымдастыру; 

17. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарта отырып, тарихи 

ескерткіштер туралы ақпарат қамтылған QR-кодтарды 

орналастыру: 

a. Тарихи ескерткіштер жайлы ақпарат жинау; 

b. QR-кодтардың жүйесін үздіксіз ұстап тұру 

мақсатында, «asyl-mura.kz» сайтында дерекқорды 

орналастыру; 

18. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер 

туралы бейнероликтер дайындау: 

a. Кемінде 8 бейнеролик әзірлеу; 

b. Бейнероликтерді әлеуметтік желілерде жариялау; 



19. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде жүзеге асқан 

табысты кейстер жинағын дайындау: 

a. Шағын грант негізінде жүзеге асқан жобалар жайлы 

ақпарат жинау; 

b. Ақпаратты жинақ негізінде жүйелеу және 

электронды форматта әзірлеу; 

c. Әзірленген жинақты әдістемелік құрал ретінде 

өңірлік ішкі саясат бөлімдеріне, халықтың назарына 

ұсыну; 

20. Жоба барысын қорытындылау, тиімділігін анықтау, 

ұсынымдар мен сын-пікірлерді талқылау мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын тақырыптық өкілдерді және 

волонтерлерді жинап, онлайн форматта форум 

ұйымдастыру:  

a. Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, 

Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық 

аймақтарына бөліп онлайн форматта форум 

ұйымдастыру; 

b. Форум барысында табысты шағын гранттық 

жобалардың таныстырылымын жасау; 

c. Табысты кейстердің бейнероликтері мен қорытынды 

жинағын көпшілік назарына ұсыну; 

d. Жобаның келесі жылы атқарылатын жұмыс бағыты 

мен жоспарын таныстыру; 

e. Статистикалық көрсеткіштерді қамти отырып 

жобаның екінші жылының қорытындысын көрсету. 

21. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарту арқылы, 

мемориалды кешендердің маңайында дәстүрлі сенбілік 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

a. Сенбіліктерде жас волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

b. Сенбіліктерде «күміс» волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

22. Ұзақ мерзімде үздік волонтерлерді анықтау байқауын 

ұйымдастыру: 

a. Ай сайын волонтерлердің мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту бағытында атқарған қызметіне 

сәйкес рейтинг жүргізу; 

b. Волонтерлерді белсенділігне сәйкес «ұпай жинау» 

жүйесімен ынталандыру; 

c. Жыл соңында волонтерлердің «мәдени-тарихи 

мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және сақтау» тақырыбында 

олимпиада ұйымдастыру; 

d. Жоба аясындағы үздік волонтерлерді бағалы 

сыйлықтармен марапаттау; 

 



3-жыл: Мәдени ескерткіштер 

23. Жоба аясында жоспарланған шараларды жүзеге асыру 

барысын эффективті және оперативті ұйымдастыру үшін 

әр өңірдегі мәдени ескерткіштер қарасты бейінді 

ұйымдармен келісім орнату: 

a. Әр өңірден мәдени ескерткіштерге жауапты  

мекемелердің басшыларымен «Мәдени мұра – 

халық қазынасы» форумын ұйымдастыру; 

b. Форум барысында мәдени ескерткіштердің қазіргі 

жағдайы мен оларды қалпына келтіру жайлы 

пікірталас алаңын ұйымдастыру; 

c. Мәдени ескерткіштерді қорғауға қатысты  

жұмыстарға  волонтерлерді тарту механизмін құру 

жөнінде дискуссиялық алаң ұйымдастыру; 

d. Мәдени ескерткіштер жайлы ақпарат жинау, 

энциклопедиялық материал мен бейнеконтент 

түсіруге алдын ала жоспарлау жұмысын жүргізу; 

e. Мәдени ескерткіштер қарасты мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен және басқа да 

стэйкхолдерлермен меморандум жасау; 

24. Республикамыздағы мәдени ескерткіштер жайлы ақпарат 

қамтылған «Асыл мұра. ІІІ том: мәдени ескерткіштер» 

энциклопедиясын әзірлеу: 

a. Әр өңірдегі мәдени ескерткіштер жайлы ақпарат 

және бейнематериалдар (фотосуреттер) жинау; 

b. Жинақталған ақпараттан энциклопедия әзірлеу және 

тираждау; 

c. Әзірленген энциклопедияны әр өңірдегі орталық 

кітапханалардың жеке қорларына табыстау; 

d. Мәдени ескерткіштердің, оның ішінде ән, күй, би 

және т.б. бағыттарының бейнематериалдарына 

(видеоларына) QR-код арқылы сілтеме қалдыруды 

қамтамасыз ету; 

25. Жоба барысын кеңінен насихаттау мақсатында, медиа 

платформалардың тиімділігін негізге алып, мәдени 

ескерткіштер жайлы Деректі фильмдер әзірлеу: 

a. Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, 

Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық 

аймақтарына бөліп, түсірілім жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

b. Әзірленген Деректі фильмдерді әр өңірдегі кемінде 

20000 жазылушысы бар әлеуметтік желідегі 

парақшаларға жариялау; 

26. Мәдени-тарихи мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, 

тарих ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына 

келтіру және сақтау жөніндегі іс-шараларға волонтерлерді 

тартуға бағытталған конкурстық негізде шағын гранттар 

байқауын ұйымдастыру: 



a. Шағын гранттар байқауы жайлы халықты кеңінен 

ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу; 

b. Байқау негізінде 300 мың теңгеден 30 жобаны 

гранттық қаржыландыру; 

c. Шағын гранттар байқауы негізінде, оның ішінде 

кейіннен әртүрлі ұйымдар, бизнес құрылымдар 

тарапынан қаржыландырылатын кемінде 3 жобаны 

іске асыруды қамтамасыз ету; 

d. Волонтерлік жобалардың көпшілігін үгіт-насихат 

және танымалдандыру жұмыстарына негізделуін 

қамтамсыз ету; 

27. Шағын гранттар байқауына өтінім беруші волонтерлерге 

оқыту шараларын ұйымдастыру: 

a. Волонтерлік, оның ішінде тарихи-мәдени мұраны 

сақтау бойынша ерікті түрде қызмет атқару, жоба 

әзірлеу жөнінде семинар-тренингтер модулін жасау; 

b. Географиялық орналасуына байланысты Солтүстік, 

Шығыс, Оңтүстік, Батыс және Орталық 

аймақтарына бөліп онлайн форматта семинар-

тренингтер кешенін ұйымдастыру; 

28. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарта отырып, мәдени 

ескерткіштер танымалдандыру мақсатында жас және 

«күміс» волонтерлер арасында challenge ұйымдастыру: 

a. Мәдени ескерткіштерді танымалдандыру; 

29. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде табысты кейстер 

туралы бейнероликтер дайындау: 

a. Кемінде 8 бейнеролик әзірлеу; 

b. Бейнероликтерді әлеуметтік желілерде жариялау; 

30. Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде жүзеге асқан 

табысты кейстер жинағын дайындау: 

a. Шағын грант негізінде жүзеге асқан жобалар жайлы 

ақпарат жинау; 

b. Ақпаратты жинақ негізінде жүйелеу және 

электронды форматта әзірлеу; 

c. Әзірленген жинақты әдістемелік құрал ретінде 

өңірлік ішкі саясат бөлімдеріне, халықтың назарына 

ұсыну; 

31. Жоба барысын қорытындылау, тиімділігін анықтау, 

ұсынымдар мен сын-пікірлерді талқылау мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын тақырыптық өкілдерді және 

волонтерлерді жинап, онлайн форматта форум 

ұйымдастыру: 

a. Форум барысында табысты шағын гранттық 

жобалардың таныстырылымын жасау; 

b. Табысты кейстердің бейнероликтері мен қорытынды 

жинағын көпшілік назарына ұсыну; 

c. Жобаның келесі жылы атқарылатын жұмыс бағыты 

мен жоспарын таныстыру; 



d. Статистикалық көрсеткіштерді қамти отырып 

жобаның екінші жылының қорытындысын көрсету. 

32. Еліміздің 17 өңірінде волонтерлерді тарту арқылы, 

мемориалды кешендердің маңайында дәстүрлі сенбілік 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

a. Сенбіліктерде жас волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

b. Сенбіліктерде «күміс» волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

33. Жобаның үш жылдық қорытындыларына сәйкес 

ұсынымдары бар талдамалық есеп әзірлеу және органдарға 

уәкілетті табыстау. 

34. Ұзақ мерзімде үздік волонтерлерді анықтау байқауын 

ұйымдастыру: 

a. Ай сайын волонтерлердің мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту бағытында атқарған қызметіне 

сәйкес рейтинг жүргізу; 

b. Волонтерлерді белсенділігне сәйкес «ұпай жинау» 

жүйесімен ынталандыру; 

c. Жыл соңында волонтерлердің «мәдени-тарихи 

мұраны сақтау және дамыту, мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және сақтау» тақырыбында 

олимпиада ұйымдастыру; 

d. Жоба аясындағы үздік волонтерлерді бағалы 

сыйлықтармен марапаттау; 

 

Жоба жоспарында көрсетілген шаралардың көпшілігі өнім алуға 

бағытталған. Осы негізде жобаның тиімділігі арта түседі және 

білім беру мекемелері, ғылыми зерттеулер, мәдениет, тарих және 

т.б. салаларда кеңінен қолдануға жарамды өнімдер әзірленеді 

және жобаның қамту ауқымы ұлғаяды.  

Аумақтық қамтылуы Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы, Шымкент қалалары және 14 облыс 

Мақсатты топтар Волонтерлер, оның ішінде жас және «күміс» волонтерлер, 

мәдениет, тарих ескерткіштері мен мемориалды кешендер 

қарасты бейінді ұйымдардың мамандары. 

Күтілетін нәтижелер 1)Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау саласында азаматтар 

мен волонтерлердің қатысуын кеңейту. 

Кемінде 2 мың волонтерді, оның ішінде кемінде 1 мың жастарды, 

кемінде 50 «күміс» волонтерді тарту - жыл сайын. 

2) кемінде 30 шағын грантты, оның ішінде кейіннен әртүрлі 

ұйымдар, бизнес құрылымдар тарапынан қаржыландырылатын 

кемінде 3 жобаны іске асыру - жыл сайын. 

3) Бейінді ұйымдармен кемінде 5 меморандум жасасу - жыл 

сайын. 

4) ұсынымдары бар талдамалық есеп – 2024 жыл. 

      

 



 2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі. 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама 

бағытталған 

мәселелер 

бойынша 

ағымдағы 

жағдайдың 

сипаттамасы 

Ескерткіштер әрбір елдің тарихы мен өткенінен сыр шертер халықтың ұлттық 

байлығы ғана емес, сол елдің өткені мен бүгінін саралайды, сөйтіп, келешек ұрпаққа 

тәлім-тәрбие беруде маңызы зор. 1983 жылы ЮНЕСКО жанынан құрылған 

Халықаралық ескерткіштер мен көрнекті орындарды қорғау мәселелері жөніндегі 

кеңес ассамблеясы «18 сәуір – тарихи ескерткіштер мен тарихи орындарды 

қорғаудың Халықаралық күні» деп бекіткен болатын.Бүгінгі таңда осы ұйымның 

қатарында әлемнің 175 мемлекеті бар. Дүниежүзінің 122 еліндегі 754 тарихи 

құндылық ЮНЕСКО тізіміне енгізілген. 

Бүгінгі ғаламдану процесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің бет-бейнесін, 

ізгі дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес – ұлттық сананы сақтау күресі. 

Ұлттық тәрбие деп жеке тұлғаның ұлттық сана сезімі мен мінез-құлқының ана тілін, 

ата тарихын, төл мәдениетін және ұлттық салт-дәстүрлерді меңгеруі негізінде 

қалыптасуын айтамыз. 

Ұлттық мәдени құндылықтар дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда, ұлттық 

мәдени құндылықтар – белгілі бір ұлтқа, ұлт азаматына тән зат, адами қадір-қасиет, 

яғни, халық ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық рухани және материалдық 

құндылықтар. 

Статистикалық 

деректерге және 

(немесе) 

зерттеу 

деректеріне, 

соның ішінде өз 

зерттеулеріне 

сілтеме 

Мәдениет статистикасы негізгі көрсеткіштерінің 2020 жылғы дерегіне сәйкес 

елімзідегі  музейлер саны – 253 

 соның ішінде: 

тарихи 46: 

өлкетану 100: 

мемориалдық 59: 

жаратылыстану ғылыми 3: 

өнертану 10 

қорық-музейлер 15: 

басқалары 20; 

 

Негізгі қордағы экспонаттар саны 2 580 277; 

Келушілер саны, мың адам 2 351,3; 

1000 адам басына шаққанда  125; 

Экскурсиялар саны 62 762; 

Дәрістер саны 6 972; 

Көрмелер саны 4 058; 

соның ішінде:  

музейлерде 3 111; 

музейлерден тыс 947; 

Қорық-музейлердің тарихи және мәдени ескерткіштер саны 1 394; 

 

2020 жылғы музейлерді профиль бойынша 
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қорық-мұражайлар 
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мемориальные

өлкетану
краеведческие

 

Статистикалық мәліметтерге және (немесе) зерттеу мәліметтеріне, соның ішінде 

меншіктік деректерге сілтемелер: 

https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT437227&lang=kk 

Мақсатты 

топтың 

қажеттіліктерін 

анықтау 

бойынша 

жұмыс туралы 

ақпарат 

(қажеттіліктерді 

бағалау) 

“Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы”, “Мәдениет туралы”, 

“Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы” Қазақстан Республикасының 

Заңдары қабылданып, күшіне енді. 

Сонымен қатар, мәдени мұраны қорғау мен дамыту саласында қалыптасқан ахуал 

осы бағыттағы қызметті одан әрі дамыту мен жандандыруда кезек күттірмейтін 

кешенді шараларды қолдауды талап етеді. 

Қазақстанның ұлттық тарихы үшін орасан зор мәні бар көптеген тарихи, 

археологиялық және сәулет обектілері шұғыл көмекке мұқтаж. Олардың арасында-

Оңтүстік Қазақстандағы Арыстанбаб кесенесі, Қызылорда облысындағы Асан-Ата 

және Айқожа кесенелері, Алматы облысындағы Жаркент мешіті, Оңтүстік Қазақстан 

облысының Тұрбат ауылындағы тарихи-сәулет және археология ескерткіштері, 

Маңғыстау қорығы және “Ордабасы” қорығы және т.б. секілді тарих пен мәдениеттің 

қайталанбас ескерткіштері бар. 

Олардың көпшілігі осы уақытқа дейін урбандалу, индустриялану және 

технократизациялану салдарынан болатын бұзылып-бөлінуден қорғалмаған. 

Өткен ғасырдың 90 жылдарынан бастап қазақ тілі оқырман үшін философия, тарих, 

заңгерлік және басқа салалардағы әлемдік ғылым ой-сананың негізі қаланған 

еңбектерді, сондай-ақ көркем әдебиетті басып шығару іс жүзінде тоқтап қалды. 

Осымен байланысты өскелең ұрпақты қазақстандық отансүйгіштік рухында 

тәрбиелеу және тарихи, мәдени мұраны жан-жақты зерделеуде ақтаңдақтарды жабу, 

сондай-ақ қазақ; халқының сан ғасырлық рухани тәжірибесін қорыту мақсатында 

мемлекеттік тілде тарихи, көркем ғылыми толық дестелерді шығарудың мәселелері 

ерекше өзекті болып отыр. 

Ұлттық мәдениет үшін айрықша мәні бар тарихи-мәдени, сәулет және археология 

ескерткіштеріне, соның ішінде қорық-мұражайлар өңірлеріне оларды сақтау мен 

мұражайға айналдыру мақсатында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу де 

көзделеді. 

Құжаттық мұраның бірегей үлгілерін сақтау, сондай-ақ оларға еркін қол жеткізу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында өткеннің көрнекті ғалымдарының, 

ойшылдарының, оның ішінде: әл-Фарабидің, Ж.Баласағүнидың, М.Қашғаридың, 

С.Бақырғанидың, А.Йүгінекидің, М.Дулатидың, Қ.Жалайыридың, З.Бабырдың және 

басқалардың мұрасын зерделеуді жалғастыру қажет. 

https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT437227&lang=kk


      3. Мақсатты топтар (әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске 

асырудан пайда алатын кімдер). 

      Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жоспарлау және іске асыру 

үрдісіне мақсатты топ өкілдерінің қатысуы сипатталады. 

Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

Волонтерлер, оның ішінде: 2000 14+ Шағын гранттар жобасы байқауына 

қатысады, мәдени шараларды 

ұйымдастырады 

Жастар 1000 14+ Жаңа дағдыларды меңгереді, қызметтерін 

танымалдандыруға мүмкіндік алады, жаңа 

контактілер орнатады, мәдениет, тарих 

және мемориалды кешендер салаларына 

қызығушылықтары артады, шағын гранттар 

жобасы байқауына қатысады, мәдени 

шараларды ұйымдастырады 

«Күміс» волонтерлер 50 50+ Мәдени іс-шараларға, мәдениетті және 

өнерді, тарихты, мемориалды кешендерді 

насихаттауға атсалысады, шағын гранттар 

жобасы байқауына қатысады, мәдени 

шараларды ұйымдастырады 

Мәдениет, тарих ескерткіштері мен 

мемориалды кешендер қарасты бейінді 

ұйымдардың мамандары. 

20 18+ Шағын гранттар жобасы байқауынан және 

волонтерлердің қызметінен жұмыстарын 

ілгерілету мүмкіндігіне ие болады 

      4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі тараптар. 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен мүдделі 

тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес саласының 

өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері (ақпараттық, кеңес беру) 

баяндалады. 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

«Erudit Group» ЖШС Мамандармен бөлісу, анализ жасау, коворкинг 

орталығымен қамтамасыз ету. 

«Alikhan Bokeikhan University» Тарих, мәдениет және т.б. бағыттардағы профессорлық 

оқытушылық құрамның, студенттердің жұмысқа 

белсене араласуын қамтамасыз ету 

      5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері 

байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Волонтерлер Жоба барысында әзірленген өнімдерге пікірлері 

(комментарийлері) арқылы және үйренген дағдыларына 

қанағаттануы, атсалысқан іс-шаралары барысындағы 

қызығушылықтары мен қолдарына берілген өнімдер және 

әдістемелік құралдарды пайдаланудағы сәтті әрекеттері, 

шағын гранттар байқауы барысында жүзеге асқан іс-шаралар 

жайлы пікірлермен және әдістемелік құралдарға деген 

пікірлерімен 



Мәдениет, тарих ескерткіштері мен 

мемориалды кешендер қарасты бейінді 

ұйымдардың мамандары 

Шағын гранттар байқауы барысында жүзеге асқан іс-шаралар 

жайлы пікірлермен және әдістемелік құралдарға деген 

пікірлерімен 

      6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына 

мониторинг жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: Мәдени-тарихи мұраны сақтау және 

дамыту, тарих, мәдениет ескерткіштері мен мемориалдық кешендерді қалпына келтіру және сақтау 

жөніндегі жобаларға волонтерлерді тарту. 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар 

(қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Тарихи-мәдени 

мұра саласында 

жұмыс істейтін 

түрлі 

ұйымдармен 

өзара іс-

қимылды 

қамтамасыз ету 

1.Жоба аясында 

жоспарланған шараларды 

жүзеге асыру барысын 

эффективті және оперативті 

ұйымдастыру үшін әр 

өңірдегі мемориалды 

кешендерге жауапты 

мамандармен келісім 

орнату: 

a.Әр өңірден мемориалды 

кешендерге жауапты  

мекемелердің 

басшыларымен 

«Ескерткіштер – елге 

мұра, ұрпаққа аманат» 

форумын ұйымдастыру; 

b.Форум барысында 

мемориалды кешендердің 

қазіргі жағдайы мен оларды 

қалпына келтіру жайлы 

пікірталас алаңын 

ұйымдастыру; 

c.Мемориалды 

кешендердегі жұмыстарға 

волонтерлерді тарту 

бойынша талқылау жүргізу; 

d.Мемориалды кешендер 

жайлы ақпарат жинау, 

энциклопедиялық материал 

мен бейнеконтент түсіруге 

алдын ала жоспарлау 

жұмысын жүргізу; 

e.Мемориалды кешендер 

қарасты мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен және 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Әр өңірден 

мемориалды 

кешендерге жауапты  

мекемелердің 

басшыларымен 

форум 

ұйымдастырылады; 

 

 

 

 

Мемориалды 

кешендер қарасты 

мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен 

және басқа да 

стэйкхолдерлермен 

меморандум 

жасалады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Форум барысында 

мемориалды 

кешендердің қазіргі 

жағдайы мен оларды 

қалпына келтіру 

жайлы пікірталас 

алаңы 

ұйымдастырылады; 

 

Мемориалды 

кешендердегі 

 

 

1 форум 

бағдарламасы; 

1 қатысушылар 

тізімі; 

1 баяндамалар 

жинағы; 

5 фотоматериалдар; 

1 форум жайлы 

қорытынды мақала 

жарияланымы; 

 

Кемінде 5 

меморандум; 

5 фотоматериалдар; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ұсыныстар 

жинағы; 

 

 

 

 

 

 

 

1 жұмыс жоспары; 

 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



басқа да стэйкхолдерлермен 

меморандум жасасу; 

жұмыстарға 

волонтерлерді тарту 

бойынша талқылау 

жүргізіледі; 

 

Мемориалды 

кешендер жайлы 

ақпарат жинау, 

энциклопедиялық 

материал мен 

бейнеконтент 

түсіруге алдын ала 

жоспарлау жұмысы 

жүргізіледі;  

 

 

 

 

 

1 жұмыс жоспары; 

1 медиа план; 

 

  

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

2.Республикамыздағы 

мемориалдық кешендер 

жайлы ақпарат қамтылған 

«Асыл мұра: мемориалды 

кешендер» 

энциклопедиясын әзірлеу: 

a.Әр өңірде бар 

мемориалдық кешендер 

жайлы ақпарат және 

бейнематериалдар 

(фотосуреттер) жинау; 

b.Жинақталған ақпараттан 

энциклопедия әзірлеу және 

тираждау; 

c.Әзірленген 

энциклопедияны әр өңірдегі 

орталық кітапханалардың 

жеке қорларына табыстау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Әр өңірде бар 

мемориалдық 

кешендер жайлы 

ақпарат және 

бейнематериалдар 

(фотосуреттер) 

жиналады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Жинақталған 

ақпараттан 

энциклопедия 

әзірленеді және 

тираждалады; 

 

Әзірленген 

энциклопедия әр 

өңірдегі орталық 

кітапханалардың 

жеке қорларына 

табысталады;  

 

 

1 өңірлік 

ескерткіштер 

тізімі; 

Кемінде 70 

ескерткіш туралы 

ақпарат және 

фотосурет қамту; 

 

 

 

Энциклопедияның 

1-томы; 

Кемінде тираж 

саны - 500; 

 

 

1 табысталатын 

кітапханалар тізімі; 

Жалпы саны 

кемінде 50 

кітапхана қамту; 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

3.Жоба барысын кеңінен 

насихаттау мақсатында, 

медиа платформалардың 

тиімділігін негізге алып, 

мемориалдық кешендер 

жайлы Деректі фильмдер 

әзірлеу: 

a.Географиялық 

орналасуына байланысты 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Географиялық 

орналасуына 

байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс 

және Орталық 

аймақтарына бөліп, 

 

 

1 түсірілім 

жоспары – 

техникалық 

тапсырма; 

Деректі фильмнің 

5 бөлімі; 

 

Жоба 

бойынша 

5 рет 



Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс және 

Орталық аймақтарына 

бөліп, түсірілім 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

b.Әзірленген деректі 

фильмдерді әр өңірдегі 

кемінде 20000 жазылушысы 

бар әлеуметтік желідегі 

парақшаларға жариялау; 

түсірілім жұмыстары 

ұйымдастырылады; 

 

Әзірленген деректі 

фильмдер әлеуметтік 

желідегі 

парақшаларға 

жарияланады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Халық арасында 

насихаттау 

жүргізіледі және 

жобаның қамту 

ауқымы ұлғаяды; 

 

 

 

Кемінде 20000 

жазылушысы бар 

17 Instagram  

парақша; 

 

 

 

 

Кемінде 340 000 

оқырман 

(подписчик) 

қамтылады; 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштері 

мен 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

жөніндегі іс-

шараларға 

волонтерлерді 

тартуға 

бағытталған 

конкурстық 

негізде кемінде 

30 шағын грант 

(әрқайсысы 300 

мың теңгеден 

кем емес) беру 

4.Мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту, тарих, 

мәдениет ескерткіштері мен 

мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және 

сақтау жөніндегі іс-

шараларға волонтерлерді 

тартуға бағытталған 

конкурстық негізде шағын 

гранттар байқауын 

ұйымдастыру: 

a.Шағын гранттар байқауы 

жайлы халықты кеңінен 

ақпараттандыру 

жұмыстарын жүргізу; 

b.Гранттық жобалардың 

60% мемориалды 

кешендерге, қалған 40% 

мәдениет және тарих 

ескерткіштеріне 

бағытталуын қамтамасыз 

ету; 

c.Байқау негізінде 300 мың 

теңгеден 30 жобаны 

гранттық қаржыландыру; 

d.Шағын гранттар байқауы 

негізінде, оның ішінде 

кейіннен әртүрлі ұйымдар, 

бизнес құрылымдар 

тарапынан 

қаржыландырылатын 

кемінде 3 жобаны іске 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттар 

байқауы жайлы 

халықты кеңінен 

ақпараттандыру 

жұмыстары 

жүргізіледі; 

 

Байқау негізінде 300 

мың теңгеден 30 

жоба гранттық 

қаржыландырылады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттар 

байқауы негізінде 

кейіннен әртүрлі 

ұйымдар, бизнес 

құрылымдар 

тарапынан 

қаржыландырылатын 

жобаларды іске 

асыру қамтамасыз 

етіледі; 

 

Мемориалды 

кешендердің 

жағдайына назар 

аударылады және 

кең насихаттау 

 

1 байқау жайлы 

жарияланым; 

1 байқау ережесі 

(қазақ және орыс 

тілдерінде); 

1 байқау 

қатысушылары 

тізімі; 

1 байқау 

қорытындысы 

туралы хаттама; 

 

 

 

 

кемінде 3 жоба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 шағын гранттық 

жоба жүзеге асады 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



асыруды қамтамасыз ету; нәтижесінде асыл 

мұраларға деген 

жауапкершілік пен 

ізгі көзқарас  

қалыптасады; 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

5.Шағын гранттар 

байқауына өтінім беруші 

волонтерлерге оқыту 

шараларын ұйымдастыру: 

a.Волонтерлік, оның ішінде 

тарихи-мәдени мұраны 

сақтау бойынша ерікті түрде 

қызмет атқару, жоба әзірлеу 

жөнінде семинар-

тренингтер модулін жасау; 

b.Географиялық 

орналасуына байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс және 

Орталық аймақтарына бөліп 

онлайн форматта семинар-

тренингтер кешенін 

ұйымдастыру; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлік, оның 

ішінде тарихи-

мәдени мұраны 

сақтау бойынша 

ерікті түрде қызмет 

атқару, жоба әзірлеу 

жөнінде семинар-

тренингтер модулі 

әзірленеді; 

 

Географиялық 

орналасуына 

байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс 

және Орталық 

аймақтарына бөліп 

онлайн форматта 

семинар-тренингтер 

кешені 

ұйымдастырылады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Оқудан өткен 

волонтерлер 

бойында 

коммуникативті, 

жобалық 

менеджмент, ерікті 

қызмет және т.б. 

дағдылар 

қалыптасады; 

 

 

1 семинар-тренинг 

модулі; 

1 презентация; 

1 семинар-тренинг 

бағдарламасы; 

 

 

 

 

 

5 семинар-тренинг; 

5 қатысушылар 

тізімі; 

5 фотоматериалдар 

(screen-shots); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пост-тесттер 

нәтижесінде 

қанағаттану 

деңгейі 70%; 

 

 

Жоба 

бойынша 

5 рет 

6.Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарту 

арқылы, мемориалды 

кешендердің маңайында 

сенбілік жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

a.Сенбіліктерде жас 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Сенбіліктерде жас 

волонтерлердің 

болуы қамтамасыз 

етіледі; 

 

 

 

17 өңір қамтылады; 

Волонтерлер тізімі; 

Әр өңірден кемінде 

100 волонтерден 

қамту; 

Жоба 

бойынша 

2 рет 



волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

b.Сенбіліктерде «күміс» 

волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

 

Сенбіліктерде 

«күміс» 

волонтерлердің 

болуы қамтамасыз 

етіледі; 

 

 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Мемориалды 

кешендердің маңайы 

тазарады; 

 

17 өңір қамтылады; 

«Күміс» 

волонтерлер тізімі; 

Әр өңірден кемінде 

3 күміс 

волонтерден 

қамту; 

 

 

 

17 Фотосурет; 

Оң пікірлер; 

7.Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарта 

отырып,  мемориалды 

кешендерге негізгі ақпарат 

жазылған QR-кодтарды 

орналастыру: 

a.Мемориалды кешендер 

жайлы ақпарат жинау; 

b.QR-кодтардың жүйесін 

үздіксіз ұстап тұру 

мақсатында, «asyl-mura.kz» 

сайтында дерекқорды 

орналастыру; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Мемориалды 

кешендер жайлы 

ақпарат жинап, QR-

кодтардың жүйесін 

үздіксіз ұстап тұру 

мақсатында, «asyl-

mura.kz» сайтында 

дерекқор 

орналастырылады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Мемориалды 

кешендер жайлы 

ақпараттандыру 

деңгейі артады; 

 

 

Әр өңірде кемінде 

3 ескерткішке QR-

код орналастыру; 

Әр өңірден кемінде 

3 волонтер 

қамтылады; 

1 дерекқор; 

 

 

 

 

 

QR-код сканерлеу 

статистикасы: 

жалпы саны 

кемінде 500; 

Жоба 

бойы 

Жобаны іске 

асыруды 

ақпараттық 

сүйемелдеуді 

ұйымдастыру 

және БАҚ-та, 

әлеуметтік 

желілерде, 

волонтерлердің 

qazvolunteer.kz 

бірыңғай 

онлайн-

платформасында, 

әлеуметтік 

желілерде 

8.Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде табысты 

кейстер туралы 

бейнероликтер дайындау: 

a.Кемінде 8 бейнеролик 

әзірлеу; 

b.Бейнероликтерді 

әлеуметтік желілерде 

жариялау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттарды 

іске асыру 

шеңберінде табысты 

кейстер туралы 

бейнероликтер 

әзірленеді; 

 

Бейнероликтер 

әлеуметтік желілерде 

жарияланады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

 

 

Кемінде 8 

бейнеролик; 

 

 

 

 

 

Кемінде 8 

жарияланым; 

 

 

 

 

Жоба 

бойы 



жариялау, ҚР 

АҚДМ 

Азаматтық қоғам 

істері 

комитетінің 

Instagram, 

Facebook, оның 

ішінде шағын 

гранттарды іске 

асыру 

шеңберінде 

табысты кейстер 

туралы кемінде 8 

бейнеролик 

дайындау 

Мемориалды 

кешендер жайлы 

ақпараттандыру 

деңгейі артады; 

Бейнероликтердегі 

қаралым 

статистикасы: 

жалпы саны 

кемінде 5000; 

Шағын 

гранттарды іске 

асыру 

шеңберінде 

табысты кейстер 

жинағын 

дайындау 

(кемінде 10 кейс) 

9.Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде жүзеге 

асқан табысты кейстер 

жинағын дайындау: 

a.Шағын грант негізінде 

жүзеге асқан жобалар 

жайлы ақпарат жинау; 

b.Ақпаратты жинақ 

негізінде жүйелеу және 

электронды форматта 

әзірлеу; 

c.Әзірленген жинақты 

әдістемелік құрал ретінде 

өңірлік ішкі саясат 

бөлімдеріне, халықтың 

назарына ұсыну; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын грант 

негізінде жүзеге 

асқан жобалар 

жайлы ақпарат 

негізінде электронды 

форматта жинақ 

әзірленеді; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Әзірленген жинақ 

әдістемелік құрал 

ретінде өңірлік ішкі 

саясат бөлімдері 

табысталады; 

 

 

 

 

1 жинақ (PDF 

форматта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ішкі саясат 

бөлімі; 

Жоба 

бойы 

Кеңес беру, 

кездесулер 

өткізу, 

волонтерлер 

үшін іс-шаралар 

10.Жоба барысын 

қорытындылау, тиімділігін 

анықтау, ұсынымдар мен 

сын-пікірлерді талқылау 

мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын 

тақырыптық өкілдерді және 

волонтерлерді жинап, 

онлайн форматта форум 

ұйымдастыру: 

a.Форум барысында 

табысты шағын гранттық 

жобалардың 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Форум барысында 

табысты шағын 

гранттық 

жобалардың 

таныстырылымы 

жасалады; 

 

Статистикалық 

көрсеткіштерді 

қамти отырып 

жобаның алғашқы 

 

 

1 қорытынды 

таныстырылым; 

1 форум 

бағдарламасы; 

1 қатысушылар 

тізімі; 

1 баяндамалар 

жинағы; 

5 фотоматериалдар; 

1 форум жайлы 

қорытынды мақала 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



таныстырылымын жасау; 

b.Табысты кейстердің 

бейнероликтері мен 

қорытынды жинағын 

көпшілік назарына ұсыну; 

c.Жобаның алдағы екі 

жылда атқарылатын жұмыс 

бағыты мен жоспарын 

таныстыру; 

d.Статистикалық 

көрсеткіштерді қамти 

отырып жобаның алғашқы 

жылының қорытындысын 

көрсету. 

жылының 

қорытындысы 

көрсетіледі; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Жобаның алдағы екі 

жылда атқарылатын 

жұмыс бағыты мен 

жоспарын таныстыру 

жарияланымы; 

1 инфографика; 

 

 

 

 

1 ұсынымдар 

жинағы; 

 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

11.Ұзақ мерзімде үздік 

волонтерлерді анықтау 

байқауын ұйымдастыру: 

a.Ай сайын волонтерлердің 

мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту 

бағытында атқарған 

қызметіне сәйкес рейтинг 

жүргізу; 

b.Волонтерлерді 

белсенділігне сәйкес «ұпай 

жинау» жүйесімен 

ынталандыру; 

c.Жыл соңында 

волонтерлердің «мәдени-

тарихи мұраны сақтау және 

дамыту, мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен 

мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және 

сақтау» тақырыбында 

олимпиада ұйымдастыру; 

d.Жоба аясындағы үздік 

волонтерлерді бағалы 

сыйлықтармен марапаттау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлер 

олимпиадасы 

ұйымдастырылады; 

 

 

Волонтерлердің 

рейтингісі жыл бойы 

жүргізіледі; 

 

Үздік волонтерлер 

марапатталады; 

 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлердің 

алдағы уақытта 

мәдени-тарихи 

ескерткіштерді 

сақтау бойынша 

қызметіне ынтасы 

артады және 

білімдері кеңейеді; 

 

 

1 олимпиада 

ережесі 

1 олимпиада 

қорытындысы 

 

1 волонтерлер 

рейтингісі 

17 өңір қамтылады 

 

Кемінде 3 

волонтер марапат 

сыйлықты 

иеленеді; 

 

 

Волонтерлер тізімі; 

Жоба 

бойы 

 

 

 

 

 



Тарихи-мәдени 

мұра саласында 

жұмыс істейтін 

түрлі 

ұйымдармен 

өзара іс-

қимылды 

қамтамасыз ету 

12.Жоба аясында 

жоспарланған шараларды 

жүзеге асыру барысын 

эффективті және оперативті 

ұйымдастыру үшін әр 

өңірдегі тарихи 

ескерткіштер қарасты 

бейінді ұйымдармен келісім 

орнату: 

a.Әр өңірден тарихи 

ескерткіштерге жауапты  

мекемелердің 

басшыларымен «Ғасырлар 

қойнауындағы асыл 

мұралар» форумын 

ұйымдастыру; 

b.Форум барысында тарихи 

ескерткіштердің қазіргі 

жағдайы мен оларды 

қалпына келтіру жайлы 

пікірталас алаңын 

ұйымдастыру; 

c.Тарихи ескерткіштерді 

қорғауға қатысты  

жұмыстарға  волонтерлерді 

тарту механизмін құру 

жөнінде дискуссиялық алаң 

ұйымдастыру; 

d.Тарихи ескерткіштер 

жайлы ақпарат жинау, 

энциклопедиялық материал 

мен бейнеконтент түсіруге 

алдын ала жоспарлау 

жұмысын жүргізу; 

e.Тарихи ескерткіштер 

қарасты мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен және 

басқа да стэйкхолдерлермен 

меморандум жасау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Әр өңірден тарихи 

ескерткіштерге 

жауапты  

мекемелердің 

басшыларымен 

форум 

ұйымдастырылады; 

 

 

 

Тарихи ескерткіштер 

қарасты 

мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен 

және басқа да 

стэйкхолдерлермен 

меморандум 

жасалады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Форум барысында 

тарихи 

ескерткіштердің 

қазіргі жағдайы мен 

оларды қалпына 

келтіру жайлы 

пікірталас алаңы 

ұйымдастырылады; 

 

Тарихи 

ескерткіштердегі 

жұмыстарға 

волонтерлерді тарту 

бойынша талқылау 

жүргізіледі; 

 

Тарихи ескерткіштер 

жайлы ақпарат 

жинау, 

энциклопедиялық 

материал мен 

бейнеконтент 

түсіруге алдын ала 

жоспарлау жұмысы 

жүргізіледі; 

 

 

1 форум 

бағдарламасы; 

1 қатысушылар 

тізімі; 

1 баяндамалар 

жинағы; 

5 фотоматериалдар; 

1 форум жайлы 

қорытынды мақала 

жарияланымы; 

Кемінде 5 

меморандум; 

5 фотоматериалдар; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ұсыныстар 

жинағы; 

 

 

 

 

 

 

 

1 жұмыс жоспары; 

 

 

 

 

 

 

1 жұмыс жоспары; 

1 медиа план; 

 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

13.Республикамыздағы 

тарихи ескерткіштер жайлы 

ақпарат қамтылған «Асыл 

мұра. ІІ том: Тарихи 

ескерткіштер» 

энциклопедиясын әзірлеу: 

a.Әр өңірдегі тарихи 

ескерткіштер жайлы ақпарат 

және бейнематериалдар 

(фотосуреттер) жинау; 

b.Жинақталған ақпараттан 

энциклопедия әзірлеу және 

тираждау; 

c.Әзірленген 

энциклопедияны әр өңірдегі 

орталық кітапханалардың 

жеке қорларына табыстау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Әр өңірде бар тарихи 

ескерткіштер жайлы 

ақпарат және 

бейнематериалдар 

(фотосуреттер) 

жиналады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Жинақталған 

ақпараттан 

энциклопедия 

әзірленеді және 

тираждалады; 

 

Әзірленген 

энциклопедия әр 

өңірдегі орталық 

кітапханалардың 

жеке қорларына 

табысталады;  

 

 

 

 

1 өңірлік 

ескерткіштер 

тізімі; 

Кемінде 30 

ескерткіш туралы 

ақпарат және 

фотосурет қамту; 

 

 

 

 

Энциклопедияның 

1-томы; 

Кемінде тираж 

саны - 500; 

 

 

1 табысталатын 

кітапханалар 

тізімі; 

Жалпы саны 

кемінде 50 

кітапхана қамту; 

 

 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

14.Жоба барысын кеңінен 

насихаттау мақсатында, 

медиа платформалардың 

тиімділігін негізге алып, 

тарихи ескерткіштер жайлы 

Деректі фильмдер әзірлеу: 

a.Географиялық 

орналасуына байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс және 

Орталық аймақтарына бөліп, 

түсірілім жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

b.Әзірленген Деректі 

фильмдерді әр өңірдегі 

кемінде 20000 жазылушысы 

бар әлеуметтік желідегі 

парақшаларға жариялау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Географиялық 

орналасуына 

байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс 

және Орталық 

аймақтарына бөліп, 

түсірілім жұмыстары 

ұйымдастырылады; 

 

Әзірленген деректі 

фильмдер әлеуметтік 

желідегі 

парақшаларға 

жарияланады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Халық арасында 

 

 

1 түсірілім 

жоспары – 

техникалық 

тапсырма; 

Деректі фильмнің 

5 бөлімі; 

 

 

 

 

 

Кемінде 20000 

жазылушысы бар 

17 Instagram  

парақша; 

 

 

 

 

Жоба 

бойынша 

5 рет 



насихаттау 

жүргізіледі және 

жобаның қамту 

ауқымы ұлғаяды; 

 

Кемінде 340 000 

оқырман 

(подписчик) 

қамтылады; 

 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштері 

мен 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

жөніндегі іс-

шараларға 

волонтерлерді 

тартуға 

бағытталған 

конкурстық 

негізде кемінде 

30 шағын грант 

(әрқайсысы 300 

мың теңгеден 

кем емес) беру 

15.Мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту, 

мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен 

мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және сақтау 

жөніндегі іс-шараларға 

волонтерлерді тартуға 

бағытталған конкурстық 

негізде шағын гранттар 

байқауын ұйымдастыру: 

a.Шағын гранттар байқауы 

жайлы халықты кеңінен 

ақпараттандыру 

жұмыстарын жүргізу; 

b.Гранттық жобалардың 60% 

тарихи ескерткіштерге, 

қалған 40% мемориалды 

кешендер мен мәдени 

ескерткіштерге бағытталуын 

қамтамасыз ету; 

c.Байқау негізінде 300 мың 

теңгеден 30 жобаны 

гранттық қаржыландыру; 

d.Шағын гранттар байқауы 

негізінде, оның ішінде  

әртүрлі ұйымдар, бизнес 

құрылымдар тарапынан 

қаржыландырылатын 

кемінде 3 жобаны іске 

асыруды қамтамасыз ету; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттар 

байқауы жайлы 

халықты кеңінен 

ақпараттандыру 

жұмыстары 

жүргізіледі; 

 

Байқау негізінде 300 

мың теңгеден 30 

жоба гранттық 

қаржыландырылады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттар 

байқауы негізінде 

кейіннен әртүрлі 

ұйымдар, бизнес 

құрылымдар 

тарапынан 

қаржыландырылатын 

жобаларды іске 

асыру қамтамасыз 

етіледі; 

 

Тарихи 

ескерткіштердің 

жағдайына назар 

аударылады және 

кең насихаттау 

нәтижесінде асыл 

мұраларға деген 

жауапкершілік пен 

ізгі көзқарас  

қалыптасады; 

 

 

1 байқау жайлы 

жарияланым; 

1 байқау ережесі 

(қазақ және орыс 

тілдерінде); 

1 байқау 

қатысушылары 

тізімі; 

1 байқау 

қорытындысы 

туралы хаттама; 

 

 

 

кемінде 3 жоба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 шағын 

гранттық жоба 

жүзеге асады 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

16.Шағын гранттар 

байқауына өтінім беруші 

волонтерлерге оқыту 

шараларын ұйымдастыру: 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлік, оның 

ішінде тарихи-

 

 

1 семинар-тренинг 

модулі; 

Жоба 

бойынша 

5 рет 



ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

a.Волонтерлік, оның ішінде 

тарихи-мәдени мұраны 

сақтау бойынша ерікті түрде 

қызмет атқару, жоба әзірлеу 

жөнінде семинар-тренингтер 

модулін жасау; 

b.Географиялық 

орналасуына байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс және 

Орталық аймақтарына бөліп 

онлайн форматта семинар-

тренингтер кешенін 

ұйымдастыру; 

мәдени мұраны 

сақтау бойынша 

ерікті түрде қызмет 

атқару, жоба әзірлеу 

жөнінде семинар-

тренингтер модулі 

әзірленеді; 

Географиялық 

орналасуына 

байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс 

және Орталық 

аймақтарына бөліп 

онлайн форматта 

семинар-тренингтер 

кешені 

ұйымдастырылады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Оқудан өткен 

волонтерлер 

бойында 

коммуникативті, 

жобалық 

менеджмент, ерікті 

қызмет және т.б. 

дағдылар 

қалыптасады; 

1 презентация; 

1 семинар-тренинг 

бағдарламасы; 

 

 

 

 

5 семинар-

тренинг; 

5 қатысушылар 

тізімі; 

5 

фотоматериалдар 

(screen-shots); 

 

 

 

 

 

 

 

Пост-тесттер 

нәтижесінде 

қанағаттану 

деңгейі 70%; 

 

17.Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарта отырып, 

тарихи ескерткіштер туралы 

ақпарат қамтылған QR-

кодтарды орналастыру: 

a.Тарихи ескерткіштер 

жайлы ақпарат жинау; 

b.QR-кодтардың жүйесін 

үздіксіз ұстап тұру 

мақсатында, «asyl-mura.kz» 

сайтында дерекқорды 

орналастыру; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Тарихи ескерткіштер 

жайлы ақпарат 

жинап, QR-

кодтардың жүйесін 

үздіксіз ұстап тұру 

мақсатында, «asyl-

mura.kz» сайтында 

дерекқор 

орналастырылады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Тарихи ескерткіштер 

жайлы 

ақпараттандыру 

деңгейі артады; 

 

 

Әр өңірде кемінде 

3 ескерткішке QR-

код орналастыру; 

Әр өңірден 

кемінде 3 

волонтер 

қамтылады; 

1 дерекқор; 

 

 

 

 

QR-код сканерлеу 

статистикасы: 

жалпы саны 

кемінде 500; 

Жоба 

бойы 



Жобаны іске 

асыруды 

ақпараттық 

сүйемелдеуді 

ұйымдастыру 

және БАҚ-та, 

әлеуметтік 

желілерде, 

волонтерлердің 

qazvolunteer.kz 

бірыңғай 

онлайн-

платформасында, 

әлеуметтік 

желілерде 

жариялау, ҚР 

АҚДМ 

Азаматтық қоғам 

істері 

комитетінің 

Instagram, 

Facebook, оның 

ішінде шағын 

гранттарды іске 

асыру 

шеңберінде 

табысты кейстер 

туралы кемінде 8 

бейнеролик 

дайындау 

18.Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде табысты 

кейстер туралы 

бейнероликтер дайындау: 

a.Кемінде 8 бейнеролик 

әзірлеу; 

b.Бейнероликтерді 

әлеуметтік желілерде 

жариялау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттарды 

іске асыру 

шеңберінде табысты 

кейстер туралы 

бейнероликтер 

әзірленеді; 

 

Бейнероликтер 

әлеуметтік желілерде 

жарияланады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Тарихи ескерткіштер 

жайлы 

ақпараттандыру 

деңгейі артады; 

 

 

Кемінде 8 

бейнеролик; 

 

 

 

 

 

Кемінде 8 

жарияланым; 

 

 

 

 

Бейнероликтердегі 

қаралым 

статистикасы: 

жалпы саны 

кемінде 5000; 

Жоба 

бойы 

Шағын 

гранттарды іске 

асыру 

шеңберінде 

табысты кейстер 

жинағын 

дайындау 

(кемінде 10 кейс) 

19.Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде жүзеге 

асқан табысты кейстер 

жинағын дайындау: 

a.Шағын грант негізінде 

жүзеге асқан жобалар жайлы 

ақпарат жинау; 

b.Ақпаратты жинақ негізінде 

жүйелеу және электронды 

форматта әзірлеу; 

c.Әзірленген жинақты 

әдістемелік құрал ретінде 

өңірлік ішкі саясат 

бөлімдеріне, халықтың 

назарына ұсыну; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын грант 

негізінде жүзеге 

асқан жобалар 

жайлы ақпарат 

негізінде электронды 

форматта жинақ 

әзірленеді; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Әзірленген жинақ 

әдістемелік құрал 

ретінде өңірлік ішкі 

саясат бөлімдері 

табысталады; 

 

 

 

1 жинақ (PDF 

форматта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ішкі саясат 

бөлімі; 

Жоба 

бойы 



Кеңес беру, 

кездесулер 

өткізу, 

волонтерлер 

үшін іс-шаралар 

20.Жоба барысын 

қорытындылау, тиімділігін 

анықтау, ұсынымдар мен 

сын-пікірлерді талқылау 

мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын 

тақырыптық өкілдерді және 

волонтерлерді жинап, 

онлайн форматта форум 

ұйымдастыру:  

a.Географиялық 

орналасуына байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс және 

Орталық аймақтарына бөліп 

онлайн форматта форум 

ұйымдастыру; 

b.Форум барысында 

табысты шағын гранттық 

жобалардың 

таныстырылымын жасау; 

c.Табысты кейстердің 

бейнероликтері мен 

қорытынды жинағын 

көпшілік назарына ұсыну; 

d.Жобаның келесі жылы 

атқарылатын жұмыс бағыты 

мен жоспарын таныстыру; 

e.Статистикалық 

көрсеткіштерді қамти 

отырып жобаның екінші 

жылының қорытындысын 

көрсету. 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Форум барысында 

табысты шағын 

гранттық 

жобалардың 

таныстырылымы 

жасалады; 

 

Статистикалық 

көрсеткіштерді 

қамти отырып 

жобаның алғашқы 

жылының 

қорытындысы 

көрсетіледі; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Жобаның алдағы екі 

жылда атқарылатын 

жұмыс бағыты мен 

жоспарын таныстыру 

 

 

1 қорытынды 

таныстырылым; 

1 форум 

бағдарламасы; 

1 қатысушылар 

тізімі; 

1 баяндамалар 

жинағы; 

5 фотоматериалдар; 

1 форум жайлы 

қорытынды мақала 

жарияланымы; 

1 инфографика; 

 

 

 

 

1 ұсынымдар 

жинағы; 

 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

21.Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарту арқылы, 

мемориалды кешендердің 

маңайында дәстүрлі сенбілік 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

a.Сенбіліктерде жас 

волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

b.Сенбіліктерде «күміс» 

волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Сенбіліктерде жас 

волонтерлердің 

болуы қамтамасыз 

етіледі; 

 

 

Сенбіліктерде 

«күміс» 

волонтерлердің 

болуы қамтамасыз 

етіледі; 

 

 

 

 

17 өңір қамтылады; 

Волонтерлер тізімі; 

Әр өңірден кемінде 

100 волонтерден 

қамту; 

 

17 өңір 

қамтылады; 

«Күміс» 

волонтерлер тізімі; 

Әр өңірден 

кемінде 3 күміс 

волонтерден 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Мемориалды 

кешендердің маңайы 

тазарады; 

қамту; 

 

 

17 Фотосурет; 

Оң пікірлер; 

22.Ұзақ мерзімде үздік 

волонтерлерді анықтау 

байқауын ұйымдастыру: 

a.Ай сайын волонтерлердің 

мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту 

бағытында атқарған 

қызметіне сәйкес рейтинг 

жүргізу; 

b.Волонтерлерді 

белсенділігне сәйкес «ұпай 

жинау» жүйесімен 

ынталандыру; 

c.Жыл соңында 

волонтерлердің «мәдени-

тарихи мұраны сақтау және 

дамыту, мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен 

мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және 

сақтау» тақырыбында 

олимпиада ұйымдастыру; 

d.Жоба аясындағы үздік 

волонтерлерді бағалы 

сыйлықтармен марапаттау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлер 

олимпиадасы 

ұйымдастырылады; 

 

 

Волонтерлердің 

рейтингісі жыл бойы 

жүргізіледі; 

 

Үздік волонтерлер 

марапатталады; 

 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлердің 

алдағы уақытта 

мәдени-тарихи 

ескерткіштерді 

сақтау бойынша 

қызметіне ынтасы 

артады және 

білімдері кеңейеді; 

 

 

1 олимпиада 

ережесі 

1 олимпиада 

қорытындысы 

 

1 волонтерлер 

рейтингісі 

17 өңір қамтылады 

 

Кемінде 3 

волонтер марапат 

сыйлықты 

иеленеді; 

 

 

Волонтерлер 

тізімі; 

Жоба 

бойы 

 

Тарихи-мәдени 

мұра саласында 

жұмыс істейтін 

түрлі 

ұйымдармен 

өзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету 

23.Жоба аясында 

жоспарланған шараларды 

жүзеге асыру барысын 

эффективті және оперативті 

ұйымдастыру үшін әр 

өңірдегі мәдени 

ескерткіштер қарасты 

бейінді ұйымдармен келісім 

орнату: 

a.Әр өңірден мәдени 

ескерткіштерге жауапты  

мекемелердің 

басшыларымен «Мәдени 

мұра – халық қазынасы» 

форумын ұйымдастыру; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Әр өңірден мәдени 

ескерткіштерге 

жауапты  

мекемелердің 

басшыларымен 

форум 

ұйымдастырылады; 

 

 

 

 

мәдени ескерткіштер 

қарасты 

 

 

1 форум 

бағдарламасы; 

1 қатысушылар 

тізімі; 

1 баяндамалар 

жинағы; 

5 

фотоматериалдар; 

1 форум жайлы 

қорытынды 

мақала 

жарияланымы; 

 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



b.Форум барысында мәдени 

ескерткіштердің қазіргі 

жағдайы мен оларды 

қалпына келтіру жайлы 

пікірталас алаңын 

ұйымдастыру; 

c.Мәдени ескерткіштерді 

қорғауға қатысты  

жұмыстарға  волонтерлерді 

тарту механизмін құру 

жөнінде дискуссиялық алаң 

ұйымдастыру; 

d.Мәдени ескерткіштер 

жайлы ақпарат жинау, 

энциклопедиялық материал 

мен бейнеконтент түсіруге 

алдын ала жоспарлау 

жұмысын жүргізу; 

e.Мәдени ескерткіштер 

қарасты мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен және 

басқа да стэйкхолдерлермен 

меморандум жасау; 

мекемелермен, 

бейінді ұйымдармен 

және басқа да 

стэйкхолдерлермен 

меморандум 

жасалады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Форум барысында 

мәдени 

ескерткіштердің 

қазіргі жағдайы мен 

оларды қалпына 

келтіру жайлы 

пікірталас алаңы 

ұйымдастырылады; 

 

Мәдени 

ескерткіштердегі 

жұмыстарға 

волонтерлерді тарту 

бойынша талқылау 

жүргізіледі; 

 

Мәдени 

ескерткіштер жайлы 

ақпарат жинау, 

энциклопедиялық 

материал мен 

бейнеконтент 

түсіруге алдын ала 

жоспарлау жұмысы 

жүргізіледі; 

 

Кемінде 5 

меморандум; 

5 

фотоматериалдар; 

 

 

 

 

1 ұсыныстар 

жинағы; 

 

 

 

 

 

 

 

1 жұмыс жоспары; 

 

 

 

 

 

 

1 жұмыс жоспары; 

1 медиа план; 

 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

24.Республикамыздағы 

мәдени ескерткіштер жайлы 

ақпарат қамтылған «Асыл 

мұра. ІІІ том: мәдени 

ескерткіштер» 

энциклопедиясын әзірлеу: 

a.Әр өңірдегі мәдени 

ескерткіштер жайлы 

ақпарат және 

бейнематериалдар 

(фотосуреттер) жинау; 

b.Жинақталған ақпараттан 

энциклопедия әзірлеу және 

тираждау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Әр өңірде бар 

мәдени ескерткіштер 

жайлы ақпарат және 

бейнематериалдар 

(фотосуреттер) 

жиналады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Жинақталған 

ақпараттан 

энциклопедия 

 

 

1 өңірлік 

ескерткіштер 

тізімі; 

Кемінде 30 

ескерткіш туралы 

ақпарат және 

фотосурет қамту; 

 

 

 

Энциклопедияның 

1-томы; 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



c.Әзірленген 

энциклопедияны әр өңірдегі 

орталық кітапханалардың 

жеке қорларына табыстау; 

d.Мәдени ескерткіштердің, 

оның ішінде ән, күй, би 

және т.б. бағыттарының 

бейнематериалдарына 

(видеоларына) QR-код 

арқылы сілтеме қалдыруды 

қамтамасыз ету; 

әзірленеді және 

тираждалады; 

 

Әзірленген 

энциклопедия әр 

өңірдегі орталық 

кітапханалардың 

жеке қорларына 

табысталады;  

Кемінде тираж 

саны - 500; 

 

 

1 табысталатын 

кітапханалар 

тізімі; 

Жалпы саны 

кемінде 50 

кітапхана қамту; 

25.Жоба барысын кеңінен 

насихаттау мақсатында, 

медиа платформалардың 

тиімділігін негізге алып, 

мәдени ескерткіштер жайлы 

Деректі фильмдер әзірлеу: 

a.Географиялық 

орналасуына байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс және 

Орталық аймақтарына 

бөліп, түсірілім 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

b.Әзірленген Деректі 

фильмдерді әр өңірдегі 

кемінде 20000 жазылушысы 

бар әлеуметтік желідегі 

парақшаларға жариялау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Географиялық 

орналасуына 

байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс 

және Орталық 

аймақтарына бөліп, 

түсірілім жұмыстары 

ұйымдастырылады; 

 

Әзірленген деректі 

фильмдер әлеуметтік 

желідегі 

парақшаларға 

жарияланады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Халық арасында 

насихаттау 

жүргізіледі және 

жобаның қамту 

ауқымы ұлғаяды; 

 

 

1 түсірілім 

жоспары – 

техникалық 

тапсырма; 

Деректі фильмнің 

5 бөлімі; 

 

 

 

 

 

Кемінде 20000 

жазылушысы бар 

17 Instagram  

парақша; 

 

 

 

 

Кемінде 340 000 

оқырман 

(подписчик) 

қамтылады; 

Жоба 

бойынша 

5 рет 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштері мен 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

жөніндегі іс-

шараларға 

26.Мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту, 

мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен 

мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және 

сақтау жөніндегі іс-

шараларға волонтерлерді 

тартуға бағытталған 

конкурстық негізде шағын 

гранттар байқауын 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттар 

байқауы жайлы 

халықты кеңінен 

ақпараттандыру 

жұмыстары 

жүргізіледі; 

 

Байқау негізінде 300 

мың теңгеден 30 

 

 

1 байқау жайлы 

жарияланым; 

1 байқау ережесі 

(қазақ және орыс 

тілдерінде); 

1 байқау 

қатысушылары 

тізімі; 

1 байқау 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



волонтерлерді 

тартуға 

бағытталған 

конкурстық 

негізде кемінде 30 

шағын грант 

(әрқайсысы 300 

мың теңгеден кем 

емес) беру 

ұйымдастыру: 

a.Шағын гранттар байқауы 

жайлы халықты кеңінен 

ақпараттандыру 

жұмыстарын жүргізу; 

b.Байқау негізінде 300 мың 

теңгеден 30 жобаны 

гранттық қаржыландыру; 

c.Шағын гранттар байқауы 

негізінде, оның ішінде 

кейіннен әртүрлі ұйымдар, 

бизнес құрылымдар 

тарапынан 

қаржыландырылатын 

кемінде 3 жобаны іске 

асыруды қамтамасыз ету; 

d.Волонтерлік жобалардың 

көпшілігін үгіт-насихат 

және танымалдандыру 

жұмыстарына негізделуін 

қамтамсыз ету; 

жоба гранттық 

қаржыландырылады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттар 

байқауы негізінде 

кейіннен әртүрлі 

ұйымдар, бизнес 

құрылымдар 

тарапынан 

қаржыландырылатын 

жобаларды іске 

асыру қамтамасыз 

етіледі; 

 

Мәдени 

ескерткіштердің 

жағдайына назар 

аударылады және 

кең насихаттау 

нәтижесінде асыл 

мұраларға деген 

жауапкершілік пен 

ізгі көзқарас  

қалыптасады; 

қорытындысы 

туралы хаттама; 

 

 

 

кемінде 3 жоба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 шағын 

гранттық жоба 

жүзеге асады 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

27.Шағын гранттар 

байқауына өтінім беруші 

волонтерлерге оқыту 

шараларын ұйымдастыру: 

a.Волонтерлік, оның ішінде 

тарихи-мәдени мұраны 

сақтау бойынша ерікті 

түрде қызмет атқару, жоба 

әзірлеу жөнінде семинар-

тренингтер модулін жасау; 

b.Географиялық 

орналасуына байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс және 

Орталық аймақтарына бөліп 

онлайн форматта семинар-

тренингтер кешенін 

ұйымдастыру; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлік, оның 

ішінде тарихи-

мәдени мұраны 

сақтау бойынша 

ерікті түрде қызмет 

атқару, жоба әзірлеу 

жөнінде семинар-

тренингтер модулі 

әзірленеді; 

Географиялық 

орналасуына 

байланысты 

Солтүстік, Шығыс, 

Оңтүстік, Батыс 

және Орталық 

аймақтарына бөліп 

онлайн форматта 

семинар-тренингтер 

кешені 

ұйымдастырылады; 

 

 

1 семинар-тренинг 

модулі; 

1 презентация; 

1 семинар-тренинг 

бағдарламасы; 

 

 

 

 

5 семинар-

тренинг; 

5 қатысушылар 

тізімі; 

5 

фотоматериалдар 

(screen-shots); 

 

 

 

 

Жоба 

бойынша 

5 рет 



 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Оқудан өткен 

волонтерлер 

бойында 

коммуникативті, 

жобалық 

менеджмент, ерікті 

қызмет және т.б. 

дағдылар 

қалыптасады; 

 

 

 

Пост-тесттер 

нәтижесінде 

қанағаттану 

деңгейі 70%; 

 

28.Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарта 

отырып, мәдени 

ескерткіштер 

танымалдандыру 

мақсатында жас және 

«күміс» волонтерлер 

арасында challenge 

ұйымдастыру: 

a.Мәдени ескерткіштерді 

танымалдандыру; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Мәдени 

ескерткіштер жайлы 

ақпаратты 

насихаттау 

мақсатында 

челлендж; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Мәдени 

ескерткіштер жайлы 

ақпараттандыру 

деңгейі артады; 

 

 

17 өңірден 

волонтерлер 

қамтылады; 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық қамту 

кемінде 1000 адам 

Жоба 

бойынша 

2 рет 

Жобаны іске 

асыруды 

ақпараттық 

сүйемелдеуді 

ұйымдастыру 

және БАҚ-та, 

әлеуметтік 

желілерде, 

волонтерлердің 

qazvolunteer.kz 

бірыңғай онлайн-

платформасында, 

әлеуметтік 

желілерде 

жариялау, ҚР 

АҚДМ 

Азаматтық қоғам 

істері комитетінің 

Instagram, 

Facebook, оның 

29.Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде табысты 

кейстер туралы 

бейнероликтер дайындау: 

a.Кемінде 8 бейнеролик 

әзірлеу; 

b.Бейнероликтерді 

әлеуметтік желілерде 

жариялау; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын гранттарды 

іске асыру 

шеңберінде табысты 

кейстер туралы 

бейнероликтер 

әзірленеді; 

 

Бейнероликтер 

әлеуметтік желілерде 

жарияланады; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Тарихи ескерткіштер 

жайлы 

ақпараттандыру 

деңгейі артады; 

 

 

Кемінде 8 

бейнеролик; 

 

 

 

 

 

Кемінде 8 

жарияланым; 

 

 

 

 

Бейнероликтердегі 

қаралым 

статистикасы: 

жалпы саны 

кемінде 5000; 

Жоба 

бойы 



ішінде шағын 

гранттарды іске 

асыру шеңберінде 

табысты кейстер 

туралы кемінде 8 

бейнеролик 

дайындау 

Шағын 

гранттарды іске 

асыру шеңберінде 

табысты кейстер 

жинағын 

дайындау 

(кемінде 10 кейс) 

30.Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде жүзеге 

асқан табысты кейстер 

жинағын дайындау: 

a.Шағын грант негізінде 

жүзеге асқан жобалар 

жайлы ақпарат жинау; 

b.Ақпаратты жинақ 

негізінде жүйелеу және 

электронды форматта 

әзірлеу; 

c.Әзірленген жинақты 

әдістемелік құрал ретінде 

өңірлік ішкі саясат 

бөлімдеріне, халықтың 

назарына ұсыну; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Шағын грант 

негізінде жүзеге 

асқан жобалар 

жайлы ақпарат 

негізінде электронды 

форматта жинақ 

әзірленеді; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Әзірленген жинақ 

әдістемелік құрал 

ретінде өңірлік ішкі 

саясат бөлімдері 

табысталады; 

 

 

 

1 жинақ (PDF 

форматта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ішкі саясат 

бөлімі; 

Жоба 

бойы 

Кеңес беру, 

кездесулер өткізу, 

волонтерлер үшін 

іс-шаралар 

31.Жоба барысын 

қорытындылау, тиімділігін 

анықтау, ұсынымдар мен 

сын-пікірлерді талқылау 

мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын 

тақырыптық өкілдерді және 

волонтерлерді жинап, 

онлайн форматта форум 

ұйымдастыру: 

a.Форум барысында 

табысты шағын гранттық 

жобалардың 

таныстырылымын жасау; 

b.Табысты кейстердің 

бейнероликтері мен 

қорытынды жинағын 

көпшілік назарына ұсыну; 

c.Жобаның келесі жылы 

атқарылатын жұмыс бағыты 

мен жоспарын таныстыру; 

d.Статистикалық 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Форум барысында 

табысты шағын 

гранттық 

жобалардың 

таныстырылымы 

жасалады; 

 

Статистикалық 

көрсеткіштерді 

қамти отырып 

жобаның алғашқы 

жылының 

қорытындысы 

көрсетіледі; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Жобаның үш жылда 

атқарылатын 

жұмысы мен 

 

 

1 қорытынды 

таныстырылым; 

1 форум 

бағдарламасы; 

1 қатысушылар 

тізімі; 

1 баяндамалар 

жинағы; 

5 фотоматериалдар; 

1 форум жайлы 

қорытынды 

мақала 

жарияланымы; 

1 инфографика; 

 

 

 

 

1 жинақ; 

 

Жоба 

бойынша 

1 рет 



көрсеткіштерді қамти 

отырып жобаның екінші 

жылының қорытындысын 

көрсету. 

талдамалық есеп 

таныстырылады 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау 

және дамыту, 

тарих, мәдениет 

ескерткіштерін 

және 

мемориалдық 

кешендерді 

қалпына келтіру 

және сақтау 

саласында 

волонтерлерді 

іріктеу, даярлау 

32.Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарту 

арқылы, мемориалды 

кешендердің маңайында 

дәстүрлі сенбілік 

жұмыстарын ұйымдастыру; 

a.Сенбіліктерде жас 

волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

b.Сенбіліктерде «күміс» 

волонтерлердің болуын 

қамтамасыз ету; 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Сенбіліктерде жас 

волонтерлердің 

болуы қамтамасыз 

етіледі; 

 

 

 

Сенбіліктерде 

«күміс» 

волонтерлердің 

болуы қамтамасыз 

етіледі; 

 

 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Мемориалды 

кешендердің маңайы 

тазарады; 

 

 

17 өңір қамтылады; 

Волонтерлер тізімі; 

Әр өңірден 

кемінде 100 

волонтерден 

қамту; 

 

17 өңір 

қамтылады; 

«Күміс» 

волонтерлер 

тізімі; 

Әр өңірден 

кемінде 3 күміс 

волонтерден 

қамту; 

 

 

17 Фотосурет; 

Оң пікірлер; 

Жоба 

бойынша 

2 рет 

33. Ұзақ мерзімде үздік 

волонтерлерді анықтау 

байқауын ұйымдастыру: 

a.Ай сайын волонтерлердің 

мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту 

бағытында атқарған 

қызметіне сәйкес рейтинг 

жүргізу; 

b.Волонтерлерді 

белсенділігне сәйкес «ұпай 

жинау» жүйесімен 

ынталандыру; 

c.Жыл соңында 

волонтерлердің «мәдени-

тарихи мұраны сақтау және 

дамыту, мәдениет, тарих 

ескерткіштері мен 

мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және 

сақтау» тақырыбында 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлер 

олимпиадасы 

ұйымдастырылады; 

 

 

Волонтерлердің 

рейтингісі жыл бойы 

жүргізіледі; 

 

Үздік волонтерлер 

марапатталады; 

 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Волонтерлердің 

алдағы уақытта 

мәдени-тарихи 

ескерткіштерді 

 

 

1 олимпиада 

ережесі 

1 олимпиада 

қорытындысы 

 

1 волонтерлер 

рейтингісі 

17 өңір 

қамтылады 

 

Кемінде 3 

волонтер марапат 

сыйлықты 

иеленеді; 

 

 

Волонтерлер 

тізімі; 

Жоба 

бойы 



олимпиада ұйымдастыру; 

d.Жоба аясындағы үздік 

волонтерлерді бағалы 

сыйлықтармен марапаттау; 

сақтау бойынша 

қызметіне ынтасы 

артады және 

білімдері кеңейеді; 

Жобаны іске 

асыру, іске 

асырылған шағын 

гранттардың 

тиімділігі туралы 

талдамалық 

баяндама 

дайындау 

34.Жобаның үш жылдық 

қорытындыларына сәйкес 

ұсынымдары бар 

талдамалық есеп әзірлеу 

және уәкілетті органдарға 

табыстау. 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Ұсынымдары бар 

талдамалық есеп 

әзірленеді; 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Талдамалық есеп 

нәтижесінде 

волонтерлермен 

жоба тақырыбы 

аясында жұмысы 

қорытындыланады; 

 

 

1 талдамалық 

есеп; 

 

 

 

Жоба 

бойынша 

1 рет 

      7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары. 

Іс-шара (1-жыл) 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 7-ай 8-ай 9-ай 10-ай 

Жоба аясында жоспарланған 

шараларды жүзеге асыру барысын 

эффективті және оперативті 

ұйымдастыру үшін әр өңірдегі 

мемориалды кешендерге жауапты 

мамандармен келісім орнату 

    
 

  
 

 
 

Республикамыздағы мемориалдық 

кешендер жайлы ақпарат 

қамтылған энциклопедия әзірлеу 

          

Жоба барысын кеңінен насихаттау 

мақсатында, медиа 

платформалардың тиімділігін 

негізге алып, мемориалдық 

кешендер жайлы Деректі 

фильмдер әзірлеу 

          

Мәдени-тарихи мұраны сақтау 

және дамыту, тарих, мәдениет 

ескерткіштері мен мемориалдық 

кешендерді қалпына келтіру және 

сақтау жөніндегі іс-шараларға 

волонтерлерді тартуға бағытталған 

конкурстық негізде шағын 

гранттар байқауын ұйымдастыру 

          

Шағын гранттар байқауына өтінім 

беруші волонтерлерге оқыту 

шараларын ұйымдастыру 

          



Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарту арқылы, 

мемориалды кешендердің 

маңайында сенбілік жұмыстарын 

ұйымдастыру 

          

Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарта отырып,  

мемориалды кешендерге негізгі 

ақпарат жазылған QR-кодтарды 

орналастыру 

          

Шағын гранттарды іске асыру 

шеңберінде табысты кейстер 

туралы бейнероликтер дайындау 

          

Шағын гранттарды іске асыру 

шеңберінде жүзеге асқан табысты 

кейстер жинағын дайындау 

          

Жоба барысын қорытындылау, 

тиімділігін анықтау, ұсынымдар 

мен сын-пікірлерді талқылау 

мақсатында қоғам белсенділерін, 

жарқын тақырыптық өкілдерді 

және волонтерлерді жинап, онлайн 

форматта форум ұйымдастыру 

          

Ұзақ мерзімде үздік волонтерлерді 

анықтау байқауын ұйымдастыру 

          

       

Іс-шара (2-жыл) 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 7-ай 8-ай 9-ай 10-ай 11-ай 12-ай 

Жоба аясында 

жоспарланған 

шараларды жүзеге 

асыру барысын 

эффективті және 

оперативті 

ұйымдастыру үшін әр 

өңірдегі тарихи 

ескерткіштер қарасты 

бейінді ұйымдармен 

келісім орнату 

            

Республикамыздағы 

тарихи ескерткіштер 

жайлы ақпарат 

қамтылған 

энциклопедия әзірлеу 

            

Жоба барысын кеңінен 

насихаттау 
            



мақсатында, медиа 

платформалардың 

тиімділігін негізге 

алып, тарихи 

ескерткіштер жайлы 

Деректі фильмдер 

әзірлеу 

Мәдени-тарихи 

мұраны сақтау және 

дамыту, мәдениет, 

тарих ескерткіштері 

мен мемориалдық 

кешендерді қалпына 

келтіру және сақтау 

жөніндегі іс-шараларға 

волонтерлерді тартуға 

бағытталған 

конкурстық негізде 

шағын гранттар 

байқауын 

ұйымдастыру 

            

Шағын гранттар 

байқауына өтінім 

беруші волонтерлерге 

оқыту шараларын 

ұйымдастыру 

            

Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарта 

отырып, тарихи 

ескерткіштер туралы 

ақпарат қамтылған 

QR-кодтарды 

орналастыру 

            

Шағын гранттарды 

іске асыру шеңберінде 

табысты кейстер 

туралы бейнероликтер 

дайындау 

            

Шағын гранттарды 

іске асыру шеңберінде 

жүзеге асқан табысты 

кейстер жинағын 

дайындау 

            

Жоба барысын 

қорытындылау, 

тиімділігін анықтау, 

            



ұсынымдар мен сын-

пікірлерді талқылау 

мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын 

тақырыптық өкілдерді 

және волонтерлерді 

жинап, онлайн 

форматта форум 

ұйымдастыру 

Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарту 

арқылы, мемориалды 

кешендердің 

маңайында дәстүрлі 

сенбілік жұмыстарын 

ұйымдастыру 

            

Ұзақ мерзімде үздік 

волонтерлерді анықтау 

байқауын 

ұйымдастыру 

            

 

Іс-шара (3-жыл) 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 7-ай 8-ай 9-ай 10-ай 11-ай 

Жоба аясында 

жоспарланған шараларды 

жүзеге асыру барысын 

эффективті және 

оперативті ұйымдастыру 

үшін әр өңірдегі мәдени 

ескерткіштер қарасты 

бейінді ұйымдармен 

келісім орнату 

           

Республикамыздағы 

мәдени ескерткіштер 

жайлы ақпарат қамтылған 

энциклопедия әзірлеу 

           

Жоба барысын кеңінен 

насихаттау мақсатында, 

медиа платформалардың 

тиімділігін негізге алып, 

мәдени ескерткіштер 

жайлы Деректі фильмдер 

әзірлеу 

           

Мәдени-тарихи мұраны 

сақтау және дамыту, 

мәдениет, тарих 

           



ескерткіштері мен 

мемориалдық кешендерді 

қалпына келтіру және 

сақтау жөніндегі іс-

шараларға волонтерлерді 

тартуға бағытталған 

конкурстық негізде шағын 

гранттар байқауын 

ұйымдастыру 

Шағын гранттар 

байқауына өтінім беруші 

волонтерлерге оқыту 

шараларын ұйымдастыру 

           

Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарта 

отырып, мәдени 

ескерткіштер 

танымалдандыру 

мақсатында жас және 

«күміс» волонтерлер 

арасында challenge 

ұйымдастыру 

           

Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде 

табысты кейстер туралы 

бейнероликтер дайындау 

           

Шағын гранттарды іске 

асыру шеңберінде жүзеге 

асқан табысты кейстер 

жинағын дайындау 

           

Жоба барысын 

қорытындылау, 

тиімділігін анықтау, 

ұсынымдар мен сын-

пікірлерді талқылау 

мақсатында қоғам 

белсенділерін, жарқын 

тақырыптық өкілдерді 

және волонтерлерді 

жинап, онлайн форматта 

форум ұйымдастыру 

           

Еліміздің 17 өңірінде 

волонтерлерді тарту 

арқылы, мемориалды 

кешендердің маңайында 

дәстүрлі сенбілік 

           



жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Ұзақ мерзімде үздік 

волонтерлерді анықтау 

байқауын ұйымдастыру 

           

Жобаның үш жылдық 

қорытындыларына сәйкес 

ұсынымдары бар 

талдамалық есеп әзірлеу 

және органдарға уәкілетті 

табыстау 

           

 

 

 

 

8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері. 

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын 

барынша азайту стратегиясы 

Қаражаттың уақытында түспей қалуы Қосымша қаражат ұстап отыру 

Тауардың қымбаттап кетуі Артық қаражат пен қосымша қаражатты салуды 

жоспарлау 

Аудиторияның жиналмай қалуы Алдын ала хабарлау немесе кейінге шегеру 

Мамандардың бос болмай қалуы  Қосымша мамандарды қамтамасыз ету 

Төтенше жағдайлардың жариялануы Онлайн форматта жүргізіледі 

      9. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің баспасөз ақпарат 

құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 

Ақпараттық өнім 

(мақала, видеоролик, 

баннер, пост, 

бюллетень және т.б.) 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама кезіндегі 

ақпараттық өнімдердің 

саны 

Жарықтандыру арналары 

(теледидар, баспа басылымдары, 

интернет-порталдар, өз веб-

сайты, әлеуметтік желілер, 

радио, пошта жәшіктері және 

т.б.) 

Ақпараттың 

таралуы 

жиілігі 

Кіші гранттар 

байқауы ержелері 

туралы 

жарияланымдар 

1 (Қазақ және орыс 

тілдерінде) 

Әлеуметтік желілердегі кемінде 

20 000 тіркелушісі бар 

парақшалар 

Жылына 17 

Еліміздегі 

мемориалды 

кешендер, тарихи 

және мәдени 

ескерткіштер жайлы 

деректі фильмдер 

сериясы 

5 бейнеролик (3 маусым) Әлеуметтік желілердегі кемінде 

20 000 тіркелушісі бар 

парақшалар 

Жылына 5 

Жоба барысындағы 2 Әлеуметтік желілердегі Жылына 2 





Заявитель 

(софинансирование)

Другие источники 

софинансирования 
 Средства гранта 

 

1 Административные затраты: 8 290 640              8 290 640                 

Заработная плата, в том числе: 7 400 000              7 400 000                 

Руководитель проекта месяц 10 190 000        1 900 000               1 900 000                  

Бухгалтер месяц 10 190 000        1 900 000               1 900 000                  

Менеджер месяц 10 120 000        1 200 000               1 200 000                  

Менеджер месяц 10 120 000        1 200 000               1 200 000                  

Услуги SMM-менеджера месяц 10 120 000        1 200 000               1 200 000                  

Социальный налог и социальные отчисления месяц 10 61 864         618 640                 618 640                    

Обязательное социальное медицинское 

страхование
месяц 10 22 200         222 000                 222 000                    

Банковские услуги месяц 10 5 000           50 000                   50 000                      

2 Материально-техническое обеспечение: 2 450 000              2 450 000                 

Ноутбук штука 3 280 000        840 000                  840 000                     

Моноблок штука 1 450 000        450 000                  450 000                     

МФУ штука 1 110 000        110 000                  110 000                     

Фотоаппарат штука 1 390 000        390 000                  390 000                     

Цветной принтер штука 1 250 000        250 000                  250 000                     

Сотовый телефон штука 1 190 000        190 000                  190 000                     

Шкаф штука 1 120 000        120 000                  120 000                     

Брощюровочный аппарат штука 1 100 000        100 000                  100 000                     

3 Прямые расходы: 17 406 360            17 406 360               

Меоприятие 1.Заключить договоры со 

специалистами, ответственными за мемориальные 

комплексы в каждом регионе, для эффективной и 

действенной организации реализации 

запланированных мероприятий по проекту

948 000                 948 000                    

 Организация форума «Памятники – наследие для 

страны, наследие для будущих поколений» с 

участием руководителей учреждений, отвечающих 

за мемориальные комплексы, от каждого региона 

Услуги по питанию участников форума (17 человек * 

1500 тенге * 2 завтрак)  
завтрак 17 1 500            25 500                    25 500                       

Услуги по питанию участников форума (17 человек * 

2500 тенге * 2 обед)   
обед 17 2 500            42 500                    42 500                       

Услуги по питанию участников флрума (17 человек * 

2000 тенге * 2 ужин)   
ужин 17 2 000            34 000                    34 000                       

Проживание участников форума (16 человек * 2 сутки 

* 10 000 тенге)
человек/дней 32 10 000          320 000                  320 000                     

Проезд (16 человек  * 2 билета* 8 000 тенге) билет 32 8 000            256 000                  256 000                     

Аренда помещения (2 дня * 50 000 тенге) день 2 50 000          100 000                  100 000                     

Эко сумка (20 штук * 7500 тенге) штука 20 7 500            150 000                  150 000                     

Папка (20 штук * 1 000 тенге) штука 20 1 000            20 000                    20 000                       

Мероприятие 2. Разработка энциклопедии «Асыл 

мура. «Том I: мемориальные комплексы»
1 667 200              1 667 200                 

Сбор информации и материалов (фото) о 

существующих мемориальных комплексах в каждом 

регионе и разработка и тиражирование энциклопедии 

из собранной информации  (1 услуга *   1 600 000  

тенге)

услуга 1 1 600 000     1 600 000               1 600 000                  

Услуги курьерской доставки тиражированной 

энциклопедии в личные фонды библиотек в 16 

регионов РК  (1 услуга * 4200 тенге * 16 регион)

услуга 16 4 200            67 200                    67 200                       

Мероприятие 3. Разработка документальных 

фильмов о мемориальных комплексах с учетом 

эффективности медийных площадок в целях 

продвижения проекта

2 090 000              2 090 000                 

Организация съемочных работ, разделенных на 

Северный, Восточный, Южный, Западный и 

Центральный регионы в зависимости от 

географического положения  (1 услуга *   350 000  

тенге)

услуга 5 350 000        1 750 000               1 750 000                  

Публикация разработанных документальных фильмов 

на страницах социальных сетей с количеством 

подписчиков не менее 20 000 в каждом регионе   (17 

публикаций *  20 000   тенге)

публикации 17 20 000          340 000                  340 000                     

Смета расходов по реализации проекта 

№ Статьи расходов 
Единица 

измерения
Количество 

Стоимость, 

тенге
Всего, тенге

Источники финансирования

Грантополучатель: Даналық ҚҚ

Тема гранта: Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі «Birgemiz: Asyl мura» жалпыұлттық жобасын іске асыру

Сумма гранта: 28 147 000



Мероприятие 4. Организация конкурса малых 

грантов на конкурсной основе, направленных на 

привлечение волонтеров к деятельности по 

сохранению и развитию культурно-исторического 

наследия, реставрации и охране памятников 

истории и культуры и мемориальных комплексов

9 340 000              9 340 000                 

Проведение работы по информированию населения о 

проведении конкурса на получение малых грантов   (17 

публикаций *  20 000   тенге)

публикации 17 20 000          340 000                  340 000                     

Грантовое финансирование 30 проектов на сумму 300 

тысяч тенге на конкурсной основе (30 грантов * 300 

000 тенге)

грант 30 300 000        9 000 000               9 000 000                  

Мероприятие 5. Организация обучающих 

мероприятий для волонтеров, претендующих на 

малые гранты

350 000                 350 000                    

Организация комплекса обучающих онлайн-семинаров 

в Северном, Восточном, Южном, Западном и 

Центральном регионах в зависимости от 

географического расположения   (5 семинар * 70 000 

тенге) 

семинар 5 70 000          350 000                  350 000                     

Мероприятие 6.   Размещение QR-кодов с основной 

информацией в мемориальных комплексах с 

привлечением волонтеров в 17 регионах страны

376 160                 376 160                    

Разрабокта сайта «asyl-mura.kz» и размещение базы 

данных на сайте для ведения системы не менее 50 QR-

кодов мемориальных комплексов ( услуга * 376 160  

тенге)

услуга 1 376 160        376 160                  376 160                     

Мероприятие 7. Изготовление полиграфичесой 

продукции
2 635 000              2 635 000               

Блокнот с логотипом проекта (50 штук * 1000 тенге) штука 50 1 000            50 000                    50 000                       

Ручка с логотипом проекта (50 штук * 700 тенге) штука 50 700               35 000                    35 000                       

Выпуск сертификатов и диплом для участников 

проекта  (50 штук * 500 тенге) 
штука 50 500               25 000                    25 000                       

Услуги по изготовлению баннера (1 штук * 25 000 

тенге)
штука 1 25 000          25 000                    25 000                       

Тиражирование энциклобедии (500 штук * 5 000 

тенге) 
штука 500 5 000            2 500 000               2 500 000                  

ИТОГО 28 147 000            28 147 000               

Грантополучатель: Даналық ҚҚ

Исполнительный директор:                                 Тимошенко О.Н. 

                                                     М.П.

______________



Заявитель 

(софинансирование)

Другие источники 

софинансирования 
 Средства гранта 

 

1 Административные затраты: 8 345 184              8 345 184                 

Заработная плата, в том числе: 7 440 000              7 440 000                 

Руководитель проекта месяц 12 160 000        1 920 000               1 920 000                  

Бухгалтер месяц 12 160 000        1 920 000               1 920 000                  

Менеджер месяц 12 100 000        1 200 000               1 200 000                  

Менеджер месяц 12 100 000        1 200 000               1 200 000                  

Услуги SMM-менеджера месяц 12 100 000        1 200 000               1 200 000                  

Социальный налог и социальные отчисления месяц 12 51 832         621 984                 621 984                    

Обязательное социальное медицинское 

страхование
месяц 12 18 600         223 200                 223 200                    

Банковские услуги месяц 12 5 000           60 000                   60 000                      

2 Материально-техническое обеспечение: 1 545 456              1 545 456                 

Ноутбук штука 1 280 000        280 000                  280 000                     

Петличка (микрофон) штука 2 36 320          72 640                    72 640                       

МФУ штука 1 102 816        102 816                  102 816                     

Стабилизатор для фотоаппарата штука 1 250 000        250 000                  250 000                     

Квадракоптер штука 1 450 000        450 000                  450 000                     

Металлический Архивный шкаф штука 1 90 000          90 000                    90 000                       

Стол штука 1 100 000        100 000                  100 000                     

Стулья штука 10 20 000          200 000                  200 000                     

3 Прямые расходы: 18 256 360            18 256 360               

Меоприятие 1.Заключить договоры со 

специалистами, ответственными за мемориальные 

комплексы в каждом регионе, для эффективной и 

действенной организации реализации 

запланированных мероприятий по проекту

948 000                 948 000                    

 Организация форума «Ғасырлар қойнауындағы асыл 

мұралар» с участием руководителей учреждений, 

отвечающих за за исторические памятники

Услуги по питанию участников форума (17 человек * 

1500 тенге * 2 завтрак)  
завтрак 17 1 500            25 500                    25 500                       

Услуги по питанию участников форума (17 человек * 

2500 тенге * 2 обед)   
обед 17 2 500            42 500                    42 500                       

Услуги по питанию участников флрума (17 человек * 

2000 тенге * 2 ужин)   
ужин 17 2 000            34 000                    34 000                       

Проживание участников форума (16 человек * 2 сутки 

* 10 000 тенге)
человек/дней 32 10 000          320 000                  320 000                     

Проезд (16 человек  * 2 билета* 8 000 тенге) билет 32 8 000            256 000                  256 000                     

Аренда помещения (2 дня * 50 000 тенге) день 2 50 000          100 000                  100 000                     

Эко сумка (20 штук * 7500 тенге) штука 20 7 500            150 000                  150 000                     

Папка (20 штук * 1 000 тенге) штука 20 1 000            20 000                    20 000                       

Мероприятие 2. Информация об исторических 

памятниках Республики - разработка 

энциклопедии «Асыл Мура». Том II: 

«Исторические памятники»

1 667 200              1 667 200                 

Сбор информации и материалов (фото) об 

исторических памятниках в каждом регионе и 

разработка и тиражирование энциклопедии из 

собранной информации  (1 услуга *   1 600 000  тенге)

услуга 1 1 600 000     1 600 000               1 600 000                  

Услуги курьерской доставки тиражированной 

энциклопедии в личные фонды библиотек в 16 

регионов РК  (1 услуга * 4200 тенге * 16 регион)

услуга 16 4 200            67 200                    67 200                       

Мероприятие 3. Разработка документальных 

фильмов об исторических памятниках с учетом 

эффективности медийных площадок в целях 

продвижения проекта

2 090 000              2 090 000                 

Организация съемочных работ, разделенных на 

Северный, Восточный, Южный, Западный и 

Центральный регионы в зависимости от 

географического положения  (1 услуга *   350 000  

тенге)

услуга 5 350 000        1 750 000               1 750 000                  

Источники финансирования

№ Статьи расходов 
Единица 

измерения
Количество 

Стоимость, 

тенге
Всего, тенге

Сумма гранта: 28 147 000

Смета расходов по реализации проекта 

Грантополучатель: Даналық ҚҚ

Тема гранта: Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі «Birgemiz: Asyl мura» жалпыұлттық жобасын іске асыру



Публикация разработанных документальных фильмов 

на страницах социальных сетей с количеством 

подписчиков не менее 20 000 в каждом регионе   (17 

публикаций *  20 000   тенге)

публикации 17 20 000          340 000                  340 000                     

Мероприятие 4. Организация конкурса малых 

грантов на конкурсной основе, направленных на 

привлечение волонтеров к деятельности по 

сохранению и развитию культурно-исторического 

наследия, реставрации и охране памятников 

истории и культуры и мемориальных комплексов

9 340 000              9 340 000                 

Проведение работы по информированию населения о 

проведении конкурса на получение малых грантов   (17 

публикаций *  20 000   тенге)

публикации 17 20 000          340 000                  340 000                     

Грантовое финансирование 30 проектов на сумму 300 

тысяч тенге на конкурсной основе (30 грантов * 300 

000 тенге)

грант 30 300 000        9 000 000               9 000 000                  

Мероприятие 5. Организация обучающих 

мероприятий для волонтеров, претендующих на 

малые гранты

350 000                 350 000                    

Организация комплекса обучающих онлайн-семинаров 

в Северном, Восточном, Южном, Западном и 

Центральном регионах в зависимости от 

географического расположения   (5 семинар * 70 000 

тенге) 

семинар 5 70 000          350 000                  350 000                     

Мероприятие 6.   Размещение QR-кодов с основной 

информацией об исторических памятниках с 

привлечением волонтеров в 17 регионах страны

376 160                 376 160                    

Дополнение сайта «asyl-mura.kz» и размещение базы 

данных на сайте для ведения системы не менее 50 QR-

кодов мемориальных комплексов ( услуга * 376 160  

тенге)

услуга 1 376 160        376 160                  376 160                     

Мероприятие 7.   Организация конкурса на 

выявление лучших волонтеров на долгосрочной 

перспективе:

850 000                 850 000                    

Награждение лучших волонтеров в рамках проекта 

ценными подарками (
фонд 1 850 000        850 000                  850 000                     

Мероприятие 8. Изготовление полиграфичесой 

продукции
2 635 000              2 635 000               

Блокнот с логотипом проекта (50 штук * 1000 тенге) штука 50 1 000            50 000                    50 000                       

Ручка с логотипом проекта (50 штук * 700 тенге) штука 50 700               35 000                    35 000                       

Выпуск сертификатов и диплом для участников 

проекта  (50 штук * 500 тенге) 
штука 50 500               25 000                    25 000                       

Услуги по изготовлению баннера (1 штук * 25 000 

тенге)
штука 1 25 000          25 000                    25 000                       

Тиражирование энциклобедии (500 штук * 5 000 

тенге) 
штука 500 5 000            2 500 000               2 500 000                  

ИТОГО 28 147 000            28 147 000               

Грантополучатель: Даналық ҚҚ

Исполнительный директор:                                   Тимошенко О.Н. 

                                                     М.П.



Заявитель 

(софинансирование)

Другие источники 

софинансирования 
 Средства гранта 

 

1 Административные затраты: 8 384 728              8 384 728                 

Заработная плата, в том числе: 7 480 000              7 480 000                 

Руководитель проекта месяц 11 180 000        1 980 000               1 980 000                  

Бухгалтер месяц 11 180 000        1 980 000               1 980 000                  

Менеджер месяц 11 110 000        1 210 000               1 210 000                  

Менеджер месяц 11 110 000        1 210 000               1 210 000                  

Услуги SMM-менеджера месяц 11 100 000        1 100 000               1 100 000                  

Социальный налог и социальные отчисления месяц 11 56 848         625 328                 625 328                    

Обязательное социальное медицинское 

страхование
месяц 11 20 400         224 400                 224 400                    

Банковские услуги месяц 11 5 000           55 000                   55 000                      

2 Материально-техническое обеспечение: 1 505 912              1 505 912                 

Ноутбук штука 3 280 000        840 000                  840 000                     

Телефон штука 1 190 000        190 000                  190 000                     

Диван штука 1 100 000        100 000                  100 000                     

Телесуфлер штука 1 175 912        175 912                  175 912                     

Набор съемочных ламп набор 1 200 000        200 000                  200 000                     

3 Прямые расходы: 18 256 360            18 256 360               

Меоприятие 1.Заключить договоры со 

специалистами, ответственными за мемориальные 

комплексы в каждом регионе, для эффективной и 

действенной организации реализации 

запланированных мероприятий по проекту

948 000                 948 000                    

Организация форума «Культурное наследие – 

национальное достояние» с участием руководителей 

учреждений, ответственных за памятники 

культуры, от каждого региона

Услуги по питанию участников форума (17 человек * 

1500 тенге * 2 завтрак)  
завтрак 17 1 500            25 500                    25 500                       

Услуги по питанию участников форума (17 человек * 

2500 тенге * 2 обед)   
обед 17 2 500            42 500                    42 500                       

Услуги по питанию участников флрума (17 человек * 

2000 тенге * 2 ужин)   
ужин 17 2 000            34 000                    34 000                       

Проживание участников форума (16 человек * 2 сутки 

* 10 000 тенге)
человек/дней 32 10 000          320 000                  320 000                     

Проезд (16 человек  * 2 билета* 8 000 тенге) билет 32 8 000            256 000                  256 000                     

Аренда помещения (2 дня * 50 000 тенге) день 2 50 000          100 000                  100 000                     

Эко сумка (20 штук * 7500 тенге) штука 20 7 500            150 000                  150 000                     

Папка (20 штук * 1 000 тенге) штука 20 1 000            20 000                    20 000                       

Мероприятие 2. Разработка энциклопедии «Асыл 

мура. «Том III: Памятники культуры»
1 667 200              1 667 200                 

Сбор информации и материалов (фото) об 

исторических памятниках в каждом регионе и 

разработка и тиражирование энциклопедии из 

собранной информации  (1 услуга *   1 600 000  тенге)

услуга 1 1 600 000     1 600 000               1 600 000                  

Услуги курьерской доставки тиражированной 

энциклопедии в личные фонды библиотек в 16 

регионов РК  (1 услуга * 4200 тенге * 16 регион)

услуга 16 4 200            67 200                    67 200                       

Мероприятие 3. Разработка документальных 

фильмов о памятниках культуры с учетом 

эффективности медийных площадок в целях 

продвижения проекта

2 090 000              2 090 000                 

Организация съемочных работ, разделенных на 

Северный, Восточный, Южный, Западный и 

Центральный регионы в зависимости от 

географического положения  (1 услуга *   350 000  

тенге)

услуга 5 350 000        1 750 000               1 750 000                  

Публикация разработанных документальных фильмов 

на страницах социальных сетей с количеством 

подписчиков не менее 20 000 в каждом регионе   (17 

публикаций *  20 000   тенге)

публикации 17 20 000          340 000                  340 000                     

Источники финансирования

№ Статьи расходов 
Единица 

измерения
Количество 

Стоимость, 

тенге
Всего, тенге

Сумма гранта: 28 147 000

Смета расходов по реализации проекта 

Грантополучатель: Даналық ҚҚ

Тема гранта: Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі «Birgemiz: Asyl мura» жалпыұлттық жобасын іске асыру



Мероприятие 4. Организация конкурса малых 

грантов на конкурсной основе, направленных на 

привлечение волонтеров к деятельности по 

сохранению и развитию культурно-исторического 

наследия, реставрации и охране памятников 

истории и культуры и мемориальных комплексов

9 340 000              9 340 000                 

Проведение работы по информированию населения о 

проведении конкурса на получение малых грантов   (17 

публикаций *  20 000   тенге)

публикации 17 20 000          340 000                  340 000                     

Грантовое финансирование 30 проектов на сумму 300 

тысяч тенге на конкурсной основе (30 грантов * 300 

000 тенге)

грант 30 300 000        9 000 000               9 000 000                  

Мероприятие 5. Организация обучающих 

мероприятий для волонтеров, претендующих на 

малые гранты

350 000                 350 000                    

Организация комплекса обучающих онлайн-семинаров 

в Северном, Восточном, Южном, Западном и 

Центральном регионах в зависимости от 

географического расположения   (5 семинар * 70 000 

тенге) 

семинар 5 70 000          350 000                  350 000                     

Мероприятие 6.   Размещение QR-кодов с основной 

информацией об исторических памятниках с 

привлечением волонтеров в 17 регионах страны

376 160                 376 160                    

Дополнение сайта «asyl-mura.kz» и размещение базы 

данных на сайте для ведения системы не менее 50 QR-

кодов мемориальных комплексов ( услуга * 376 160  

тенге)

услуга 1 376 160        376 160                  376 160                     

Мероприятие 7.   Организация конкурса на 

выявление лучших волонтеров на долгосрочной 

перспективе:

850 000                 850 000                    

Награждение лучших волонтеров в рамках проекта 

ценными подарками (
фонд 1 850 000        850 000                  850 000                     

Мероприятие 8. Изготовление полиграфичесой 

продукции
2 635 000              2 635 000               

Блокнот с логотипом проекта (50 штук * 1000 тенге) штука 50 1 000            50 000                    50 000                       

Ручка с логотипом проекта (50 штук * 700 тенге) штука 50 700               35 000                    35 000                       

Выпуск сертификатов и диплом для участников 

проекта  (50 штук * 500 тенге) 
штука 50 500               25 000                    25 000                       

Услуги по изготовлению баннера (1 штук * 25 000 

тенге)
штука 1 25 000          25 000                    25 000                       

Тиражирование энциклобедии (500 штук * 5 000 

тенге) 
штука 500 5 000            2 500 000               2 500 000                  

ИТОГО 28 147 000            28 147 000               

Грантополучатель: Даналық ҚҚ

Исполнительный директор:                               Тимошенко О.Н. 

                                                     М.П.
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